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(أسالیب المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیات هدف البحث الحالي إلى تعّرف 

وذلك تبعًا لمتغیرات (الجنس، والتخصص  التربیة/ جامعة األنبار وعالقتها ببعض المتغیرات)؛

  الدراسي، والمرحلة الدراسیة).

) طالبًا وطالبة من المرحلتین "األولى والثالثة" في ٣١٧تكونت عینة البحث من (

- ٢٠١٣كلیتي التربیة للعلوم الصرفة والتربیة للعلوم اإلنسانیة/ جامعة األنبار للعام الدراسي 

  م.٢٠١٤

) فقرة ذات أربع ١٢ألسالیب المعالجة المعلوماتیة تكّون من (أعّد الباحث اختبارًا 

بدائل، ُیمثل البدیل "أ" أسلوب المعالجة المعمّقة، والبدیل "ب" أسلوب المعالجة المفصّلة، 

والبدیل "ج" أسلوب المعالجة المنهجیة، والبدیل "د" أسلوب معالجة االحتفاظ بالحقائق العلمیة؛ 

" لالختیار ٣لالختیار األول الذي اختاره الطالب، وٕاعطاء الدرجة "" ٤وقد تم إعطاء الدرجة "

  " لالختیار الرابع.١" لالختیار الثالث، والدرجة "٢الثاني، والدرجة "

)، والثانیة ٨٢,٠ُاسُتخرج ثبات االختبار بطریقتین: األولى (ألفا كرونباخ) وقد بلغ (

سائل اإلحصائیة (المتوسطات الحسابیة، )، وقد استخدمت الو ٨٠,٠(إعادة االختبار) وقد بلغ (

واالنحرافات المعیاریة، واالختبار التائي، ومعامل ارتباط بیرسون)؛ طّبق الباحث االختبار على 

  العینة، وقد أظهرت النتائج:

یعتمـــد الطلبـــة أســـلوب معالجـــة االحتفـــاظ بالحقـــائق العلمیـــة بالدرجـــة األولـــى فـــي معـــالجتهم  -١

ة المفصـــّلة بالدرجـــة الثانیـــة، ثـــم أســـلوب المعالجـــة المنهجیـــة فـــي للمعلومـــات، وأســـلوب المعالجـــ

  الدرجة الثالثة، وأخیرًا أسلوب المعالجة المعمّقة.
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 ظ) فـي أسـلوب معالجـة االحتفـا٠٥,٠وجود فرق ذي داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (  -٢

التوجد فروق دالة إناث) لصالح اإلناث، في حین  بالحقائق العلمیة وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور،

 إحصائیًا في األسالیب األخرى.

) فـي أسـلوب المعالجـة المعمقّـة ٠٥,٠وجود فرق ذي داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (  -٣

وفقــــًا لمتغیــــر االختصــــاص (علمــــي، إنســــاني) لصــــالح العلمــــي، فــــي حــــین التوجــــد فــــروق دالــــة 

  إحصائیًا في األسالیب األخرى.

) فـــــي أســـــلوبي "المعالجـــــة ٠٥,٠مســـــتوى داللـــــة ( وجـــــود فـــــرق ذي داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد -٤

المنهجیة، واالحتفاظ بالحقائق العلمیة وفقًا لمتغیر المرحلة (األولى والثالثة) لصالح الثالثـة، فـي 

 حین التوجد فروق دالة إحصائیًا في األسلوبین اآلخرین.

  

Abstract  

The goal of current research to know (information processing methods 

among the students of colleges of education / University of Anbar and its 

relationship with some variables) ; depending on the variables (sex, and scientific 

specialization, and stage of study). 

The sample consisted of 317 students from the two phases , " the first and 

third " in the faculties of Education, Science and Education, Pure Science / 

Humanities Anbar University for the academic year 2013-2014 AD  .  

The researcher developed a test of the methods of treatment of information 

may be of (12) items, with four alternatives, represents the alternative "A" method 

of processing depth, and Alternative "B" METHOD OF TREATMENT detailed, and 

Alternative "C" method of treatment methodology, and alternative " d " method of 

treatment retention scientific facts; has been given class " 4 " to choose the first 

chosen by the student, giving the class " 3 " for the second choice, and the degree 

to " 2 " to choose the third , and the degree to " 1 " to choose the fourth  .  

Extract the stability of the first test in two ways (Cronbach's alpha) has 

been reached (0.82) , and second (retest) has reached (0.80) , has been used 

statistical means (averages, standard deviations, and t- test, Pearson correlation 

coefficient) ; dish Researcher test on the sample, the results showed  :  
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1-  Treatment method depends students to keep the facts primarily in the 

treatment of information, and the detailed method of second-class treatment, then 

the method of processing methodology in the third degree, and finally a method of 

treatment depth  .  

2-  Presence of a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) in the handling of scientific facts to keep between " male and female " in 

favor of females, while no statistically significant differences in other methods  .  

3-  A difference statistically significant at the level of significance (0.05) in the 

style of in-depth treatment of specialists " scientific and humanitarian ," for the 

benefit of science , while no statistically significant differences in other methods. 

4-  The presence of a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) in my style " treatment methodology, and retain scientific facts " between 

the two phases, " the first and third " in favor of the third, while no statistically 

significant differences in the methods of others. 
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  : The problem of the Researchالبحثأوًال: مشكلة 

ومن أهم العلوم التي تدرس  ،یعد علم النفس المعرفي أحد فروع علم النفس الهامة

تعلم وتجهیزه اُألسس واألسالیب المعرفیة التي تقوم علیها آلیات التكوین العقلي والمعرفي للم

إذ إن علم النفس المعرفي علم تكوین وتناول المعلومات لدى اإلنسان،  ومعالجته للمعلومات؛

من المواقف التي نمر بها في وغالبًا ماتكون المعرفة هي موضوع اهتمامه؛ إذ نكتسب المعرفة 

الحیاة، وتتعلق بالعملیات المرتبطة بطریقة اكتساب هذه المعلومات واالحتفاظ بها في الذاكرة 

وٕاعادة استخدامها السیما إّن دراسة علم النفس المعرفي توصلنا إلى فهم أعمق لما نمارسه 

المعرفیة، مثل: االنتباه  یومیًا من أنشطة متعددة مستمرة تشترك فیها كثیرًا من العملیات

  واإلدراك والتذكر ومعالجة المعلومات وغیرها.

وقد ظهر في السنوات األخیرة اهتمامًا متعاظمًا بأسالیب معالجة المعلومات من قبل 

الطلبة، وبینت دراسات عدة أن لكل أسلوب من أسالیب معالجة المعلومات أثره الواضح على 
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یمیة في الذاكرة طویلة المدى حتى أصبح الفرق في قابلیة تذكر وحفظ ودیمومة المادة التعل

المادة للتعلم واالسترجاع مرتبطًا باألسلوب الذي یعتمده الطالب في استقباله وتجهیزه 

  للمعلومات "موضوع التعلم".

الباحث  ذلك الحظ؛ فضًال عن لهذا االهتمام في أسالیب المعالجة المعلوماتیةونظرًا 

كات االنترنت وزیارة العدید من المجالت العلمیة أن موضوع أسالیب بحثه في شبمن خالل 

في البیئة السیما باهتمام كاٍف من الباحثین  َض لم یحلدى طلبة الجامعة المعالجة المعلوماتیة 

، إذ یعتمد أغلب طلبة الجامعة على الحفظ األصم دون الفهم والتطبیق والتحلیل العراقیة

والتركیب، فالحفظ األصم عن ظهر قلب یعد من أسالیب التعلم السیئة، في حین یجب على 

الطالب الجامعي أن یربط مایقرأ بحیاته الشخصیة والعملیة ویطبقها في بیئته كي ترسخ 

یر من العناء، وأن الیعتد في دراسته على التذكر فقط بل ینبغي المعلومات في ذهنه دون الكث

أن یفكر فیما یقرأ، وأن یستخدم أكثر من حاسة في أثناء القراءة واكتساب المعلومات وأن 

یستوعب ویفهم تطبیقات ما یقرأه ویوظفه لدمجه مع خبراته السابقة، وأن یكون تفكیره تفكیرًا 

یة تتأثر بأسالیب معالجة المعلومات، السیما أن الطالب الجامعي نقدیًا وكل هذه العملیات العقل

یواجه نمطًا من الدراسة تختلف عما واجهه في المراحل الثانویة، فهو یتحمل مسؤولیة تعّلمه 

بدرجة كبیرة، فاألسالیب التي یستخدمها للتعامل مع المعلومات واكتسابها وتخزینها واسترجاعها 

 الختیار الباحث دفع ما وهذاتخدمها في المراحل التعلیمیة السابقة؛ قد تختلف عن تلك التي اس

 موضوعة أساسیة مسألة حول والمتمركز به القیام بصدد هو بحثه الذيإلتمام  المعرفي المجال

معالجة الأسالیب  مسألة وهي أال النفس علم في المختصین الباحثین اهتمام المحك أثارت على

  .یةالمعلومات

  مشكلة البحث الحالي تتمثل في اإلجابة عن السؤال اآلتي:لذا فان 

فروق هل هناك و أسالیب المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیات التربیة/ جامعة األنبار، ما 

 (علمي، إنساني)، والتخصص (ذكر، أنثى)، لمتغیرات الجنس وفقاً  ذات داللة إحصائیة

  ؟.(األولى، الثالثة) والمرحلة

  : The significance of the Researchالبحث ثانیًا: أهمیة 

 ؛یعد علم النفس المعرفي من أهم العلوم التي شهدت تطورًا كبیرًا في العقود األخیرة

الهتمامه بدراسة الكیفیة التي نكتسب بها معلوماتنا عن المعالم المحیط بنا، وبكیفیة تمثل  وذلك
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تخزینها وتوظیفها في حل المشكالت التي هذه المعلومات وتحولها إلى علم ومعرفة، وكیفیة 

  ).١٣ص ،٢٠١٠ تواجهنا.(سید أحمد،

وتعد نظریة معالجة المعلومات ثورة علمیة في مجال التعلم اإلنساني، وٕاحدى 

 لم تكتفِ  كونها النظریات المعرفیة األخرىالنظریات المعرفیة الحدیثة، فهي تختلف عن 

بوصف العملیات المعرفیة التي تحدث داخل دماغ المتعلم فحسب، وٕانما تحاول تفسیر آلیة 

، ٢٠١٣ (األسدي،. حدوث هذه العملیات ودورها في معالجة المعلومات وٕانتاج السلوك

  ).٢٥٦ص

وتمثل معالجة المعلومات طریقة الفرد الممیزة ومستوى استقباله ومعالجته للمادة 

ة تعمیمه وتمییزه وتحویله وتخزینه لها، وكم وكیف الترابطات التي یستحدثها أو مة وكیفیعلَّ تَ المُ 

یشتقها أو ینتجها بین المعلومات الجدیدة والمعلومات القائمة في البناء المعرفي له.(محمد 

  ).٦٩ص ٢٠١١ ومصطفى،

ویستند اتجاه معالجة المعلومات في كیفیة تجهیز ومعالجة المعلومات أو المادة 

مة إلى فكرة مفادها أن لكل فرد مستویات متعددة للمعالجة، وهي تندرج من المستوى علَّ تَ المُ 

هنالك عالقة بین العمق و المتوسط والعمیق واألكثر عمقًا، السطحي والهامشي، فالمستوى 

واالحتفاظ والتخزین، لذا بدأ علماء النفس باستعمال واحدة من أدق األدوات للتعمق في كیفیة 

معلومات وهي الذاكرة، فضًال عن دراسة اللغة والتفكیر بوصفهما أدوات رئیسة لهذه معالجة ال

  .)١٦٢ -١٦١،ص٢٠١٣ لوماتیة. (العتوم،المعالجة المع

) إلى أنه بالرغم من اختالف منظري منحى ٢٨٢ص ،٢٠١٣ وأشار (العتوم وآخران،

إال أنهم  المعرفیة، معالجة المعلومات على الصیغة التي ینهمك بها المتعلم في العملیات

  مسلمات أساسیة هي: یتفقون في

تتم معالجة المعلومات في مراحل تتوسط استقبال المثیرات وٕانتاج االستجابة المناسبة وان  -١

 .حسب مراحل المعالجة التي تمر بهاشكل المعلومات وكیفیة تمثیلها عقلیًا تختلف ب

 فوظائفتشبه المعالجات المعلوماتیة اإلنسانیة مجازیًا المعالجات التي تتم في الحاسوب،  -٢

ویخزنها في الذاكرة  ف الحاسوب، فهو یستقبل المعلوماتالنظام اإلنساني مشابه لوظائ

 ویسترجعها عند الحاجة.
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المشــكالت وحــل  والتفكیــر طة المعرفیــة: كــاإلدراكتــؤثر معالجــة المعلومــات فــي كافــة األنشــ -٣

 . والتذكر والنسیان

إن اتجــاه معالجــة المعلومــات قــادر علــى أن یفســر جمیــع األنشــطة المعرفیــة التــي یقــوم بهــا  -٤

التـي سـبقت االسـتجابة المعرفیـة فـي جمیـع  اإلنسان، من خالل البحث عـن العملیـات الوسـیطة،

  مجاالتها المختلفة.

عدم تشجیع الطالب على التذكر اآللي،  الجامعي سيیر تدعلى ال یرى الباحث أنَّ و 

على أن یبني المعرفة بنفسه من خالل تحلیل المعلومات التي یحصل علیها  تشجیعهولكن 

 ،یعرفه وتقویمه الذاتي المستمر لما یعرفه وما ال ،وتكوین واستخالص معارف جدیدة ،وربطها

وتقویم مسارات  ،ًا لمعارف جدیدةواالستدالل استقرائیًا واستنباطی ،وكیفیة االحتفاظ بما یعرفه

  تفكیره في أثناء تنفیذه لمعالجة المعلومات التي یستقبلها.

) إلى أن ما جدَّ من تنظیمه ٢٢١ص ،٢٠١١ وفي معالجة المعلومات، یشیر (عبید،

وأن التحدي  ،یسهل معالجته بل واستدعاؤه، كما أن حل المشكلة یتطلب معرفة جیدة التنظیم

رسون والتربویون بصفة عامة لیس في تنمیة المعرفة فقط بل تنمیة ما فوق الذي یواجهه المد

المعرفة، ولیس تنمیة القدرة على التفكیر فقط بل على إدارة عملیة التفكیر من حیث انتقاء 

  المعلومات ومعالجتها واستخداماتها وتجدیدها إبداعًا وابتكارًا.

دراسیة ُتعد الُنخبة المهمة واألساس لمرحلة  وتنبثق أهمیة البحث الحالي في تناولهِ 

الشامخ ألي مجتمع من المجتمعات أال وهم طلبة الجامعة؛ إذ ُیمثلوا ألي بلد من البلدان في 

العالم الثروة الوطنیة، واالنجازات العلمیة لتطوره وتحمل مسؤولیتها العلمیة والتكنولوجیة في 

المرحلة التي تواجه التحدیات المستقبلیة  فهيمجاالت تخصصاته المختلفة العلمیة واإلنسانیة، 

  ).٣٦،ص٢٠١١ في مجاالت الحیاة ومیادینها. (البیالوي وآخرون،

ف على األسالیب التي یتبعها مثل محاولة للتعرّ تتركز أهمیة البحث الحالي في أنه یُ و 

فنحن ال نرید أن یكون هدف  ،في التعامل مع المعلومات األنبار جامعةكلیات التربیة/ طلبة 

قادرًا على تمحیص ونقد الحقائق طالبًا التحصیل المؤقت للمعلومات، بل  الجامعي الطالب

منها في مواجهة التحدیات وحل المشكالت التي تواجهه، واإلسهام الفعلي  اإلفادةوالمعلومات و 

 ات یعمل على نقلها إلىفي البناء الفعلي الحضاري والتقدم العلمي بما یمتلكه من ذكاء وعاد

  تكمن أهمیة البحث الحالي في:  ؛ فضًال عن ذلكاألجیال القادمة
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المعالجــة اســتجابته لالتجاهــات العالمیــة والمحلیــة التــي تُنــادي بضــرورة االهتمــام بأســالیب  -١

  .طلبة عامة وطلبة الجامعة خاصةالمعلوماتیة لدى ال

 التي ال التعلم (أسالیب المعالجة المعلوماتیة)مج في الهامة الموضوعات من واحداً  تناوله -٢

 العملیـة فـي حیاتـه المواقـف ومواجهـة وتفاعلـهالجـامعي  لطالـبا حیـاة علـى كبیـر تـأثیر لهـا

  .والتعلیمیة والعلمیة

 للدراسـات جدیـدة علمیـة إضـافة أسـالیب المعالجـة المعلوماتیـة دراسـة فـي االسـتمرار یمثـل -٣

 عملیـة هـذه األسـالیب فـي لطبیعـة العلمیـة القیمـة إلـى اسـتناداً  خاصة العراق عامة وفي العربیة

  . والتعلیم التعلم

 والتـيبحـث، لات المتغیـر  والعالقـة لفـروقجـة الدر  تحلـیالً  تناولـه طبیعـة فـي یشـكل البحـث -٤

 وتلبیـة طلبـة الجامعـة مـع التعامـل كیفیـة علـى یسـاعد سـوف الـذي التشـخیص تعمـل علـى

  احتیاجاتهم ومتطلباتهم.

تتیح نتائج هذا البحث التعّرف على أسالیب المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیات التربیة/  -٥

جامعة األنبـار فـي التعلـیم وأُیهـم أكثـر اسـتخدامًا، وتوجیـه أنظـار القـائمین علـى العلمیـة التربویـة 

  إلى قیمة هذه الجوانب وأهمیتها في العملیة التعلیمیة.

 إلى التي تؤدي الدراسات من المزید إلجراء والباحثین الدارسین اهتمام البحث هذا یثیر قد -٦

  .للطلبة األكادیمي واألداء میة،التعلّ  التعلیمیة العملیة مستوى رفع

  (ُمدرسي المستقبل). كلیات التربیة/ جامعة األنبارأال وهم طلبة  یتناول شریحة مهمة -٧

بــة كلیــات التربیــة/ یعــد مــن أول البحــوث فــي تناولــه أســالیب المعالجــة المعلوماتیــة لــدى طل -٨

  .(على حد علم الباحث) جامعة األنبار

 التـي یسـتخدمها للتعـّرف علـى أسـالیب المعالجـة المعلوماتیـة تدریسـي كلیـات التربیـةقد یفیـد  -٩

عرفــة نقــاط الضــعف والعمــل علــى للوقــوف علــى نقــاط القــوة واســتغاللها، وم میفــي التعلــ طلبــتهم

م وطبیعــة المهــام ئبهم المرونــة فــي تبنــي أســالیب تــتالتفادیهــا أو عالجهــا قــدر اإلمكــان، وٕاكســا

  التعلیمیة الموكلة إلیهم.

الحتوائـــه علـــى موضـــوع (أســـالیب المعالجـــة  ؛كتبـــة المحلیــةمیرفـــد بصـــورة متواضـــعة القــد  -١٠

المعلوماتیـــة) ومصـــادر حدیثـــة، ممـــا قـــد یثیـــر انتبـــاه البـــاحثین لبحـــوث أخـــرى تفیـــد فـــي تحســـین 

  .هاوتطویر  العملیة التعلیمیة



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٧٩٧ ( 

 

من الناحیة التطبیقیة سیعّد الباحث اختبارًا ألسالیب المعالجة المعلوماتیة التـي یسـتخدمها  -١١

یمكـن اعتمـاده فـي الدراسـات التـي تتنـاول أسـالیب  مَّ جامعة األنبـار، ومـن ثـت التربیة/ طلبة كلیا

  المعالجة المعلوماتیة.

  :Aims of the Research هدف البحثثالثًا: أ

  یهدف البحث الحالي إلى التعّرف على:  

  أسالیب المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیات التربیة/ جامعة األنبار. -١

  داللة الفروق في أسالیب المعالجة المعلوماتیة وفق متغیر الجنس (ذكور، إناث). -٢

  داللة الفروق في أسالیب المعالجة المعلوماتیة وفق متغیر التخصص (علمي، إنساني). -٣

داللـــة الفـــروق فـــي أســـالیب المعالجـــة المعلوماتیـــة وفـــق متغیـــر المرحلـــة الدراســـیة (األولـــى،  -٤

  الثالثة).

  : Limits of the researchحدود البحثرابعًا: 

  یقتصر البحث الحالي على:

والتربیــة القــائم،  كلیــات (التربیــة للعلــوم اإلنســانیة، والتربیــة للعلــوم الصــرفة، والتربیــة للبنــات، -١

  والتربیة األساسیة حدیثة)/ جامعة األنبار.

  م.٢٠١٤ -٢٠١٣طلبة المرحلتین األولى والثالثة في كلیات التربیة للعام الدراسي  -٢

األقســــام العلمیــــة (علــــوم الحیــــاة، والریاضــــیات، والكیمیــــاء، والفیزیــــاء)، واألقســــام اإلنســــانیة  -٣

  سیة).(الجغرافیة، والتاریخ، وعلوم القران، واللغة العربیة، واللغة اإلنكلیزیة، والعلوم التربویة والنف

  :Definition of the Termsالمصطلحات خامسًا: تحدید 

  : عّرفها كل من:Styles Information Processingأسالیب معالجة المعلومات 

بأنهــا (طرائــق معالجــة المعلومــات داخــل الــدماغ وتتضــمن ): Schmech, 1983شــمك ( -١

 العمـــــــــــــق).العمـــــــــــــق الـــــــــــــذي تعـــــــــــــالج فیـــــــــــــه المعلومـــــــــــــات وتمتـــــــــــــد بـــــــــــــین الســـــــــــــطحیة إلـــــــــــــى 

)Schmech,1983,p221.(  

بأنهــــا (أســــالیب معرفیــــة تشــــیر إلــــى الفــــروق فــــي إســــتراتیجیات األداء ): ٢٠٠٨ (الرفــــوع، -٢

المتمیـــز لألفـــراد فـــي اإلدراك والتفكیـــر والتـــذكر وحـــل المشـــكالت والطریقـــة التـــي یســـتعملوها فـــي 

  ).٢٠٠ص ،٢٠٠٨ تفسیر وتناول مثیرات البیئة).(الرفوع،
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طریقة الفرد في استقبال الخبرات وتمثلها وٕادماجهـا فـي البنـاء بأنها ( ):٢٠١١ (أبو جادو، -٣

 ).(أبـــــــو جـــــــادو،المعرفـــــــي ومـــــــا یســـــــتخدم مـــــــن العملیـــــــات الذهنیـــــــة فیمـــــــا یســـــــتقبل مـــــــن خبرات

  ).٤٧٩،ص٢٠١١

ـــعّرفهــا الباحــث نویُ  أســالیب معرفیــة یســتخدمها المــتعلم فــي اســتقباله للمعلومــات  ًا:ـظری

وحفظها واسترجاعها من خالل التنظیم والحفـظ وتكـون هـذه األسـالیب أمـا معّمقـة أو مفصـّلة أو 

  منهجیة أو حفظ الحقائق حسب طبیعة المادة التعلیمیة.

ـــــا الباحـــــث إجویُ  ــــــعّرفه ـــــة، والمفصـــــّلة، ًا: ـرائی ـــــة (المعّمق أســـــالیب المعالجـــــة المعلوماتی

التــي یسـتخدمها طلبــة كلیــات التربیــة/ جامعـة األنبــار فــي اســتقبالهم والمنهجیـة، وحفــظ الحقــائق) 

ــــة مــــن خــــالل للمعلومــــات وحفظهــــا واســــترجاعها،  ــــاس بالدرجــــة التــــي یحصــــل علیهــــا الطلب وتق

  لهذا الغرض. استجابتهم على فقرات االختبار الذي أعّده الباحث

ما ا  

 تي ودرار مإط  

  ظري:إطــار نـأوًال: 

  :Information Processing Approachاتجاه معالجة المعلومات 

ظهــر اتجــاه معالجــة المعلومــات فــي نهایــة األربعینیــات مقترنــًا بظهــور نظریــة معالجـــة 

، والتـي أساسـها مفهـوم فـي (B.eshanon& N.wiener)علـى یـد  )م١٩٤٨المعلومـات عـام (

عـدل الـذي یمكـن أن تنتقـل بـه المعلومـات فـي تكنولوجیا االتصال یشیر إلى وجـود حـد أعلـى للمُ 

ــنفس كونهــا نســقًا للقیــاس. (إبــراهیم،  ،٢٠٠٢ أي قنــاة اتصــال إذ تــم توظیفهــا الحقــًا فــي علــم ال

  ).١٥٤ص

بــدأ االهتمــام بنظریــة معالجــة المعلومــات عنــدما حــاول علمــاء الــنفس فهــم آلیــات عمــل 

العملیــات المعرفیــة مــن ترمیــز وتخــزین واســترجاع، وقــد اقتــرن اتجــاه معالجــة المعلومــات بشــكل 

واضح مع تطّور ُنظم الحاسوب، إذ تبلور هـذا االتجـاه وبـدأ العلمـاء بدراسـة الخطـوات والمراحـل 

لهــا معالجــة المعلومــات وفــق نظــام معالجــة یتســم بالتسلســل والتنظــیم ویحــاكي التــي یــتم مــن خال

ُنظم معالجة المعلومات في الحاسوب، لذا فإن العدید من المهتمین یحالون النظر إلـى اإلنسـان 

علــــى أنــــه یعمــــل كالحاســــوب مــــن حیــــث تكــــوین المعلومــــات ومعالجتهــــا، وبلغــــة أخــــرى یشــــترك 
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 ،والتخــــزین ،الترمیــــز :وهــــي ،ات األساســــیة الــــثالث للــــذاكرةالحاســــوب واإلنســــان بوجــــود العملیــــ

  ).٢٩١ص ،٢٠١٤ واالسترجاع.(الریماوي وآخرون،

وتهتم نظریة معالجة المعلومات بنمط التفكیر البشري على غرار أنموذج الحاسوب الحدیث من 

 ترّكز اهتمامًا على المدخالت، وطریقة االختزان، وطریقة االسترجاع؛ ویختلف أنهاحیث 

علماء النفس من حیث نوعیة العناصر التي یدخلونها في هذا األنموذج، ولكنهم في أغلب 

الحاالت یضمنونه عملیات عقلیة محددة، حاالت وقتیة للدماغ، أمور تسّهل تخزین الذاكرة 

)؛ وقد اتجه ٢٥٥،ص٢٠١١طویلة المدى، وقواعد عامة لمعالجة المعلومات الجدیدة.(عدس،

خالل دراسة الذاكرة؛ والشكل  عالجة المعلومات بنظریتهم إلى التعلم منالمنظرون في نظام م

  ) یوضح ذلك:١(

  .نموذج الخزن)أ) أنموذج معالجة المعلومات (١كل (ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ش

  

وتتمثـل  ،المتعلمـین ارتباطـًا وثیقـًا بـالفروق الفردیـة بیـنهموترتبط العملیات المعرفیـة لـدى 

والتلخــــیص والتطبیــــق والخــــزن والتنظــــیم والبحــــث عــــن  ،فــــي اخــــتالف قــــدراتهم وقــــابلیتهم للفهــــم

ـــین المعلومـــات ـــذي یجعلهـــم  ،العالقـــات ب ـــد الحاجـــة، األمـــر ال ـــة معالجتهـــا واســـتدعائها عن وكیفی

فـــاوتون بالعملیـــات المعرفیـــة (أســـالیب معالجـــة یختلفـــون فـــي مســـتویات معالجـــة المعلومـــات، ویت

  .(Wilson, 1988, p323)المعلومات) في المواقف المختلفة. 

 الذاكرة

طویلة 
 المدى

 
 

 تمییز 
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 المدى
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الفـرد للمعلومـات ومعالجتهـا،  ستند فـي كیفیـة تجهیـزتوهذا یعني أن معالجة المعلومات 

 ،لكـــل فـــرد مســـتویات متعـــددة للمعالجـــة، وهـــي تنـــدرج مـــن المســـتوى الســـطحي والهامشـــي نّ إذ إ

لذلك  ؛قة بین العمق واالحتفاظ والتخزینهنالك عالو عمیق واألكثر عمقًا، فالمستوى المتوسط وال

بدأ علماء النفس باستعمال واحـدة مـن أدق األدوات للتعمـق فـي كیفیـة معالجـة المعلومـات وهـذه 

ـــذاكرة، فضـــًال عـــن دراســـة اللغـــة والتفكیـــر بوصـــفهما أدوات رئیســـة لهـــذه المعالجـــ ة األداة هـــي ال

  .)١٦١ص ،٢٠١٣ المعلوماتیة. (العتوم،

) إلى إّن عملیة معالجة المعلومات هي عملیة ٢٨٣ص ،٢٠١١ وقد أشار( العتوم وآخرون،

معرفیة بدأ االهتمام بها منذ األربعینیات من القرن الماضي لفهم آلیات عمل العملیات المعرفیة 

یشتركان بوجود مدخالت وعملیات من ترمیز وتخزین واسترجاع، لذلك فإن الحاسوب واإلنسان 

ومخرجات خالل التعامل مع العالم الخارجي، وقد أسهمت نظم الحاسوب في تطویر طریقة 

جدیدة للتفكیر في موضوع التعلم وتبلور اُألطر النظریة حول الذاكرة، واإلدراك، وعالقتها 

بین المثیرات  بالتعلم، فُسمیت المثیرات مدخالت والسلوك مخرجات والعملیات التي تحدث

وٕان (معالجة المعلومات) ال ُتعدُّ نظریة بحد ذاتها،  ،معالجة المعلومات المعرفیةواالستجابات ب

بل نواحي وُأطر نظریة اهتمت بتتابع األحداث المعرفیة ومعالجتها، فاتجاه معالجة المعلومات 

ل على وفق نظام یتسم عنى بدراسة الظواهر المعرفیة بتتبع الخطوات والمراحهو اتجاه معرفي یُ 

تتضمن  ومراحلها ،ة المعلومات في الحاسوبویحاكي نظم معالج ،بالتنظیم والتسلسل والتكامل

  ):١ما یوضحه المخطط (

) (مراحل معالجة المعلومات)                                                                                                  ١مخطط ( 
                               

                          

  االستجابة                                                                 مثیرات                

  البیئة                                                                                    
  

  

معالجة المعلومات هـي عملیـات معرفیـة لتوسـیع اإلدراك فـي المجـال العقلـي والمراحـل و 

الذهنیة التعلمیة التي تمر بها المعلومات التي تأتي إلى المـتعلم مـن البیئـة المحیطـة بـه، فُترّمـز 

ــنّظم وتُ  ــّوم وُتخــّزن ثــم تســتعمل فــي المواقــف الحیاتیــة، وتمتــد بــین الســطحیة والتوســع وُت حّلــل وتُق

  ). ٢٤ص ،٢٠٠٧ بالمعلومات تبعًا لطبیعة الهدف من التعلم. (الغریري،

 مرحلة الكشف

 (الحواس)

 مرحلة

 التعّرف

 مرحلة اختیار

 االستجابة



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٨٠١ ( 

 

ـــة معرفیـــة تتضـــمن أ) ٢٠١١ (عبیـــد، فـــي حـــین یـــرى نَّ معالجـــة المعلومـــات هـــي عملی

وتحلیلهـا وتشـفیرها، كـذلك تتضـمن اسـتدعاء التحكم في تـدفق المعلومـات وتحویلهـا إلـى معرفـة، 

المعلومات من الذاكرة ودمجها وتركیبها لتكوین تركیبات داللیة مدمجة برموز أو سلسلة حروف 

) لتیســیر Memorize aidsف بمســاعدات االســتذكار (عــرّ أو كلمــات، قــد ال یكــون لهــا معنــى تُ 

  ).٢٢٠ص ،٢٠١١ (عبید، ما یتم تنظیمه یسهل معالجته واستدعاؤه. نَّ إاالسترجاع، ف

وفیمــا یتعلــق باألنشــطة تــرى نظریــة معالجــة المعلومــات أن نشــاطات المــتعلم یجــب أن 

ــ ذاكرة تــرتبط بنــوع العملیــات الذهنیــة التــي یوظفهــا عنــد مواجهتــه مهمــة مــا، وٕان نظــام تخــزین ال

المدى. (أبو الذاكرة العاملة أو قصیرة المدى، والثاني الذاكرة طویلة  یتكون من مستویین: األول

  ).٢٠٩ص ،٢٠٠٧ ریاش وزهریة،

  االفتراضات الرئیسة ألنموذج معالجة المعلومات:

  ) إلى عدد من االفتراضات هي:٤٩ -٤٨ص ،٢٠٠٩ ،وعماد أشار (الزغول

معلومــات وٕانمــا ظــر وصــول التالین ألّنــه ؛ال أثنــاء عملیــة الــتعلمإن اإلنســان كــائن نشــط وفّعــ -١

علـــى معالجتهـــا واســـتخدام المناســـب منهـــا بعـــد عـــدد مـــن العملیـــات  العمـــلیقـــوم بالبحـــث عنهـــا و 

المعرفیة على وفق خبراته السابقة، وهذا یـؤدي إلـى إنتـاج تمثـیالت معرفیـة مختلفـة تحـدد أنمـاط 

  سلوكه حیال المواقف والمثیرات المختلفة. 

وذلــك ألن االســتجابة التحــدث  ؛لیــات المعرفیــة أكثــر مــن االســتجابةالتأكیــد واالهتمــام بالعم -٢

  بشكل آلي وٕانما هي نتاج لسلسة من العملیات المعرفیة والمعالجات.

تشمل العملیات المعرفیة عدد من عملیات التحویل للمثیرات أو المعلومات تتم وفق مراحـل  -٣

متسلســـلة، إذ یـــتم تحویلهـــا مـــن شـــمل إلـــى آخـــر مـــن أجـــل تحقیـــق هـــدف معـــین، وتتضـــمن هـــذه 

العملیات الترمیز والتخـزین واالسـترجاع وهـذه التحـویالت یحـددها النظـام المعرفـي اعتمـادًا علـى 

لجـــة، كمـــا إن نظـــام معالجـــة المعلومـــات یمتـــاز بقـــدرة (ســـعة) محـــدودة علـــى الهـــدف مـــن المعا

  المعالجات في كل مرحلة من هذه المراحل.

تتــألف العملیــات المعرفیــة العلیــا مــن المحاكمــة العقلیــة واالســتدالل وفهــم وٕانتــاج اللغــة وحــل  -٤

ات تنشــــیط المشــــكالت مــــن عــــدد مــــن العلمیــــات الفرعیــــة البســــیطة، ویتطلــــب تنفیــــذ هــــذه العملیــــ

العملیــات الفرعیــة البســیطة، وتتضــمن إجــراءات مثــل اســتخالص خصــائص المثیــرات، وٕاحــالل 

هذه المعلومات في الذاكرة قصیرة المـدى واالحتفـاظ بهـا لمـدة معینـة، وتفعیـل بعـض المعلومـات 
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المخزنــة فــي الــذاكرة طویلــة المــدى لالســتفادة منهــا فــي تمثیــل المعلومــات الجدیــدة وتخزینهــا فــي 

  ذاكرة طویلة المدى ومقارنتها مع معلومات أخرى.ال

یمتـــاز نظـــام معالجـــة المعلومـــات لـــدى اإلنســـان بســـعته المحـــدودة علـــى المعالجـــة وتخـــزین  -٥

لمحدودیـــــة الـــــذاكرة قصـــــیرة المـــــدى علـــــى تخـــــزین  وذلـــــك ؛المعلومـــــات خـــــالل مراحـــــل المعالجـــــة

  المثیرات. المعلومات، ومحدودیة قدرة األجهزة الحسیة على التركیز في عدد

تعتمـد عملیـات المعالجـة التــي تحـدث علـى المعلومـات عبــر المراحـل المتعـددة علـى طبیعــة  -٦

وخصـــائص األنظمـــة الثالثـــة للـــذاكرة (الـــذاكرة الحســـیة، والـــذاكرة قصـــیرة المـــدى، والـــذاكرة طویلـــة 

  المدى).

  ات:ـومـلـة المعـعالجـالیب مـأس

للمعلومــات شــبیهًا مــن وجــوه  )مجهــزاً (مــن منظــور نظــام تجهیــز المعلومــات  ُیعــد المــتعلم

متعددة بتجهیز الحاسب اآللي، وعندما یحدث التعّلم تدخل المعلومات من البیئة وتجهز وتخزن 

أصــحاب أنمــوذج تجهیــز المعلومــات مثــل یســعى فــي الــذاكرة، وتخــرج فــي شــكل قــدرة متعّلمــة، و 

ل البیئـة مـن السـلوك اإلنسـاني، ولكـنهم یختلفـون عـنهم فـي أنهـم عدّ السلوكیین إلى تفسیر كیف تُ 

مون بوجود متغیر وسیط بین البیئة والسـلوك، وهـذا المتغیـر هـو أسـلوب معالجـة المعلومـات یسلّ 

  ).١٠٥ص ،٢٠١٠ (أبو عالم، للمتعلم.

) مـن أهــم رواد معالجــة المعلومــات Craik& Lochart, 1972ویعـد كریــك لوكهــارت (

ویستند هذا االتجاه  ،مادة المتعلمة خالل عملیة التعلمعلى كیفیة تجهیز ومعالجة ال والذي یّركز

علــــى فكــــرة أن لكــــل فــــرد فــــي معالجــــة المعلومــــات عــــدة مســــتویات للتجهیــــز والمعالجــــة، وهــــذه 

المستویات هي المستوى السطحي أو الهاشمي والمستوى المتوسط والمسـتوى العمیـق والمسـتوى 

 .)١٧٣ص ،٢٠١٢ ،(الخیرياألكثر عمقًا.

ز الفرد في تعاملـه مـع المعلومـات فـي المسـتویات الهامشـیة مـن حیـث خصائصـها یركّ و 

تقــوم فكــرة معالجــة حــین فــي  والســیاق الــذي تــرد فیــه المعلومــات،المادیــة أو الشــكلیة أو الوســط 

علــى إدراك وتحلیــل التخیلیــة والســابقة بشــكل فّعــال، وتشــیر  المســتویات العمیقــةفــي المعلومــات 

الدراسات على أن المعالجة األعمق للمعلومات تؤدي إلـى إدامتهـا وقـدرة أكبـر علـى اسـترجاعها 

فـي المسـتقبل وذلـك علـى عكـس التحلیـل الهامشـي الـذي یحـتفظ أفـراده بمعلومـات محـدودة حــول 

القریبـة والبعیـدة، ففـي المعالجـة السـطحیة یكـون شكل المثیر وطبیعته دون الخـوض فـي معانیـة 
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التسمیع لالحتفاظ بالمعلومات من خالل تكرارها لضـمان تخزینهـا، فـي حـین یكـون التسـمیع فـي 

المعالجة العمیقة تحلیلیًا حتى یستطیع الفرد اشـتقاق المعـاني ومـن ثـم االحتفـاظ بـأكبر عـدد مـن 

  المعلومات ومعانیها ولفترات طویلة من الزمن.

ویتطلب مستوى التحلیل والمعالجة العمیقة قدرات خاصـة مـن الفـرد لیسـتطیع ممارسـتها 

ال مثل القدرة على التمییز بین المثیرات، والقدرة على إدراك التفاصیل الدقیقـة لضـمان بشكل فعّ 

المعالجــة والترمیــز العمیــق للمعلومــات فــي الــذاكرة القصــیرة ومــن ثــم قــدرة اكبــر علــى االســترجاع 

  الجید.

ومـن هنـا ربـط العلمـاء بـین المسـتوى العمیـق للمعالجـة ومسـتویات التفكیـر لألفـراد حیـث 

أن تطــــویر مســــتویات التفكیــــر العلیــــا كــــالتفكیر اإلبــــداعي والنقــــدي والتــــأملي تتطلــــب مــــن الفــــرد 

ممارســة أشــكال المعالجــة العمیقــة المعتمــدة علــى المعــاني والعالقــات بــین هــذه المعــاني المشــتقة 

ي المعالجــة الســطحي أســلوب) یوضــح الفــرق بــین ١لبنــاء المعرفــي للفــرد؛ والجــدول (وربطهــا مــع ا

  والعمیق.

  (السطحي، والعمیق) ) الفرق بین أسلوبي معالجة المعلومات١جدول (

  أسلوب المعالجة العمیق  أسلوب المعالجة السطحي  ت

١  
االهتمام بشكل المثیر وخصائصه المادیة كالحجم 

  أو اللون أو اإلیقاع.

االهتمام بمعاني المثیرات ودالالتها واالرتباطات 

  القائمة بینها.

  تحلیل المثیرات هو الطریق لحفظها.  تكرار المثیرات هو الطریق لحفظها وتخزینها.  ٢

٣  
ضعف االسترجاع والفشل في تذكر الوجوه أو 

  الكلمات أو المعاني.

درجة عالیة من االحتفاظ واالسترجاع وتذكر 

  المعاني.

٤  
تتطلب قدرات خاصة وٕانما الشروط العامة  ال

  لممارسة اإلدراك والمعالجة.

تتطلب قدرات خاصة كالتمییز وٕادراك التفاصیل 

  واالنتباه االنتقائي المركز.
  

  

من أسلوب المعالجة السـطحیة للمعلومـات، ولكـن  سلوب المعالجة العمیقة أفضلویعد أ

هناك الكثیر من التساؤالت حول طریقة تقییم العمق والعالقة بین العمق واالحتفـاظ، وهـل زیـادة 

لذا فـإن أسـلوب القیـاس یبقـى  ؛زیادة االحتفاظ وهل العكس صحیح؟ العمق تؤدي بالضرورة إلى

  مشكلة قائمة أمام هذا األنموذج.
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لیب الـتعّلم واكتسـبت القـدرة العالیـة مـن الصـدق والثبـات وأعطتـه إمكانیـة ثم تطوّرت أسـا

تنبؤیـــــة بالتحصـــــیل الدراســـــي مـــــن خـــــالل األبحـــــاث التـــــي قـــــام بهـــــا الباحثـــــان "باســـــك وانـــــدرود" 

)Basek,1976 &Munder Wood, 1975) ؛ ثـم جـاءت أبحـاث شـمك(Schmeck فـي (

ـــــذاكرة المتمثلـــــة مجـــــال معالجـــــة المعلومـــــات ال والتنظـــــیم وعمـــــق المعالجـــــة  بالتصـــــوربشـــــریة وال

  أبحاثه في: وتمثلت نتائج ؛وٕاستراتجیات االسترجاع

یتـــذكر النـــاس المعلومـــات بشـــكل أفضـــل عنـــدما یعـــالجون بعمـــق المعلومـــات التـــي تتضـــمن  -١

  .تكریس االنتباه للمعنى وتصنیف الفكرة التي یدل علیها ذلك الرمز

تشــیر المعالجــة المفصــّلة إلــى طریقــة معالجــة المعلومــات بحیــث تجعلهــا أكثــر إغنــاء وبعــد  -٢

) بتطویر قائمة أسالیب Schmeck&Ramanaiah,1977ذلك قام كل من شمیك ورومانیه (

والتي كانت تتعلق بأنمـاط  ،التعلم باستخدام نتائج التحلیل العاملي لإلجابات على فقرات القائمة

  ا الطالب.سلوكیة یقوم به

) أســالیب لتقــدیر أبعــاد ٤) فقــرة مصــنفة إلــى (٦٢احتــوت قائمــة شــمك األصــلیة علــى (

  أسلوب التعلم كشكل من أشكال معالجة المعلومات التي یتصف بها طلبة الجامعة، وهي:

 & Iockhartdوالعمـق فـي المعالجـة مفهـوم ُبِحـَث مـن قبـل ( أسـلوب المعالجـة المعّمقـة: -١

Craik, 1972 ( اللذین بینا أن آثار الذاكرة هي ببساطة نتاج فعالیات معالجة المعلومات وهذه

الفعالیـــات تختلـــف علـــى طـــول سلســـلة متصـــلة مـــن الســـطحیة، "إذ یكـــون المثیـــر الطبیعـــي هـــو 

الموضع الوحید لالهتمام" إلى العمق "إذ تـتم معالجـة وتـرابط المفـاهیم"، إذ افترضـا إن المعالجـة 

) ١٨فــي الــذاكرة طویلــة األمــد واألكثــر ثباتــًا، ویتكــون هــذا األســلوب مــن (األعمــق تخــزن آثارهــا 

فقـرة، والطلبـة الـذین یكســبون درجـات عالیـة فــي هـذا األسـلوب ویظهــرون للعیـان تعلقـًا بالمفــاهیم 

  ویصرفون وقتًا في التصنیف والتفكیر النقدي.

ــــعة): -٢ تــــه علــــى ترجمــــة یتمثــــل بنزعــــة الطالــــب وقدر  أســــلوب المعالجــــة المفصــــّلة (الموّس

ویتكـون  ،ة البحـث بتطبیقـات عملیـةالمعلومات بمصطلحات خاصـة مـن خبرتـه الحیاتیـة بوسـاط

  ).٣٠ص ،١٩٩٧ ) فقرة.(حمادي،١٤هذا األسلوب من (

تشیر إلـى االحتفـاظ بالحقـائق العلمیـة فـي الـذاكرة عـن أسلوب معالجة االحتفاظ بالحقائق:  -٣

طریق خزنها في الذاكرة طویلة المدى ومن ثم القدرة علـى اسـتدعاء الحقـائق مـن الـذاكرة قصـیرة 

المدى بفعالیة؛ والطلبة الذین یحصلون على نقاط أكثر في هـذا األسـلوب یتمكنـون مـن معالجـة 



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٨٠٥ ( 

 

النظـــر عـــن اإلســـتراتیجیات التـــي یســـتخدمونها التفاصـــیل والمعلومـــات الجدیـــدة الخاصـــة بغـــض 

) ٧ویكون أداؤهم جیدًا في أي اختبار لألسماء والتواریخ واألمـاكن؛ ویتكـون هـذا األسـلوب مـن (

  فقرات.

یعبر عن إستراتیجیة منتظمة یتبعها الطالب في وضع جداول أسلوب المعالجة المنهجیة:  -٤

والطلبة الذین یحصـلون علـى نقـاط  ؛ح األكادیميوخطط دقیقة في األداء وترتبط إیجابیًا بالطمو 

أعلــى فــي هــذا األســلوب یــّدعون بــأنهم یدرســون أكثــر مــن اآلخــرین والطرائــق التــي یســتخدمونها 

ــــارات  ــــة بالدراســــة والتحضــــیر الیــــومي ووضــــع الخطــــوط والقیــــام باالختب تمثــــل التقنیــــات النظامی

 فقـــــــــــــــــرة.) ٢٣ألغـــــــــــــــــراض التمـــــــــــــــــرین والتـــــــــــــــــدریب؛ ویتكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذا األســـــــــــــــــلوب مـــــــــــــــــن (

)Schmeck,1983,p248.( 

: تدرا :م  

  ):٢٠٠٨. دراسة (الرفوع،١

أجریت الدراسة في األردن، وهدفت إلـى تعـّرف (أسـالیب معالجـة المعلومـات لـدى طلبـة 

  المرحلة الثانویة األكادیمیة وعالقتها بالجنس والتخصص).

الصـف الثـاني الثـانوي (یقابـل ) طالبًا وطالبة من طلبـة ٢٤٢تكونت عینة الدراسة من (

) طالبــة، ویمثــل ١٤٠) طالبــًا و(١٠٢الصــف الخــامس اإلعــدادي فــي البیئــة العراقیــة)، بواقــع (

 ) طالبــــًا وطالبــــة التخصــــص١٧٤) طالبــــًا وطالبــــة التخصــــص العلمــــي، فــــي حــــین یمثــــل (٦٨(

  .نسانياإل

تكـّون ) ألسالیب معالجة المعلومـات المSchmeck,1983تبنى الباحث مقیاس شمك (

(المعّمقــة، والمفصــّلة، والمنهجیــة، واالحتفــاظ  :) فقــرة، والــذي یقــیس أســالیب المعالجــة٦٢مــن (

بالحقــائق)، ذات البــدیلین (تنطبــق علــّي، التنطبــق علــّي)، وقــد عــّدل الباحــث بــدائل اإلجابــة إلــى 

بطریقـــة إعـــادة  المقیـــاس ثبـــاتوقـــد اســـتخرج  ،دائمـــًا، تنطبـــق أحیانـــًا، التنطبـــق)ثالثـــة (تنطبـــق 

اســــتخدم الوســــائل اإلحصــــائیة (المتوســــط الحســــابي، واالنحــــراف )؛ و ٨٣,٠االختبــــار وقــــد بلــــغ (

  المعیاري، ومعامل ارتباط بیرسون) وبعد تطبیق المقیاس على العینة، أظهرت النتائج:

  لصـالح وفقـًا لمتغیـر الجـنس، یوجد فرق ذي داللة إحصائیة فـي أسـالیب معالجـة المعلومـات

  .ناثاإل



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨٠٦ ( 

 

  وفقـــًا لمتغیـــر التخصـــص، یوجـــد فـــرق ذي داللـــة إحصـــائیة فـــي أســـالیب معالجـــة المعلومـــات

   لصالح العلمي.

 ،١٩٥ص ،٢٠٠٨ تمتــع أفــراد العینــة بأســالیب معالجــة المعلومــات بدرجــة عالیــة. (الرفــوع-

٢٣٣.(  

  ):٢٠٠٩دراسة (المبارك، -٢

المعلوماتیـة وعالقتهـا بالـدافع أجریت الدراسة في العـراق، وهـدفت إلـى تعـّرف (المعالجـة 

  المعرفي لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة في جامعة الموصل).

) طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة المرحلــة الثالثــة فــي األقســام ١٦٠تكونــت عینــة الدراســة مــن (

  العلمیة واإلنسانیة من كلیة التربیة األساسیة في جامعة الموصل.

) ألسالیب معالجة المعلومـات المتكـّون Schmeck,1983تبنى الباحث مقیاس شمك (

) فقــرة، ذات البــدیلین (تنطبــق علــّي، التنطبــق علــّي)؛ وقــد اســتخرج الصــدق الظــاهري ٦٢مــن (

)؛ وقــد اســتخدم الوســائل اإلحصــائیة ٨٢,٠ثباتــه بطریقــة إعــادة االختبــار وقــد بلــغ (، ثــم لمقیـاسل

بیرســـون، االختبـــار التـــائي) وبعـــد (المتوســـط الحســـابي، واالنحـــراف المعیـــاري، ومعامـــل ارتبـــاط 

  تطبیق المقیاس على العینة، أظهرت النتائج:

 .تمتع أفراد العینة بأسالیب بمعالجة معلوماتیة ودافع معرفي عالي  

  ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي المعالجـة المعلوماتیـة وفقـًا لمتغیـر التخصـص (علمـي

  إنساني) لصالح العلمي.

 إحصــائیة فــي المعالجــة المعلوماتیــة وفقــًا لمتغیــر الجــنس (ذكــور،  ال توجــد فــروق ذات داللــة

  إناث).

 .٢٠٠٩ (المبـارك، وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین المعالجة المعلوماتیة والـدافع المعرفـي، 

  ).٨٧-٥٤ص

  ):٢٠١٠ . دراسة (جدید وعلي،٣

كـنمط  مـن أجریت الدراسة فـي سـوریا، وهـدفت إلـى تعـّرف (العالقـة بـین أسـالیب الـتعلم 

  أنماط معالجة المعلومات وقلق االمتحان على التحصیل الدراسي).

) طالبًا وطالبة من طلبـة الصـف الثـاني الثـانوي (یقابـل ٢٦٤تكونت عینة الدراسة من (

) طالبـة، وقـد تبنـى ١٤٣) طالبـًا، و(١٢١الصف الخامس اإلعدادي في البیئـة العراقیـة) بواقـع (



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٨٠٧ ( 

 

) فقـــرة، ٢٠اكرة) لــــــ (محمـــود عبـــد الحلـــیم منســـي) ویتكـــّون مـــن (الباحثـــان مقیـــاس (أســـالیب المـــذ

والـــذي یتضـــمن أســـلوبي (المعالجـــة الســـطحیة، والمعالجـــة العمیقـــة) ذي الخمســـة بـــدائل (موافـــق 

بشدة، موافق، متردد، غیر موافق، غیـر موافـق مطلقـًا)، وقـد اسـتخرج ثبـات المقیـاس بطـریقتین: 

الوســــائل  ت)، واســــتخدم٧٥,٠فــــا كرونبــــاخ وقــــد بلــــغ ()، وأل٨٨,٠التجزئــــة النصــــفیة وقــــد بلــــغ (

اإلحصـــــائیة (المتوســـــط الحســـــابي، واالنحـــــراف المعیـــــاري، معامـــــل ارتبـــــاط بیرســـــون، االختبـــــار 

  :، منهانتائج الدراسةأظهرت التائي)، وبعد تطبیق المقیاس على العینة، 

  ــــة ــــین الطلب ــــین متوســــطي درجــــات التحصــــیل ب ــــة إحصــــائیة ب ــــرق ذي دالل مرتفعــــي یوجــــد ف

ومنخفضـــي التحصـــیل فـــي أســـالیب معالجـــة المعلومـــات (أســـلوب المعالجـــة الســـطحیة، وأســـلوب 

  لصالح أسلوب المعالجة العمیقة. ،المعالجة العمیقة)

  ـــتعلم (أســـلوب المعالجـــة ـــین متوســـطي درجـــات أســـالیب ال ـــة إحصـــائیة ب یوجـــد فـــرق ذي دالل

 ،ي والمنخفضي درجات قلـق االمتحـانالسطحیة، وأسلوب المعالجة العمیقة) بین الطلبة المرتفع

  ).١٢٣-٩٣،ص٢٠١٠لصالح أسلوب المعالجة العمیقة. (جدید وعلي،

ا ا  

 اءاوإ ا   

یتضمن هذا الفصل عرضًا لإلجراءات التي قـام بهـا الباحـث مـن حیـث اختیـار منهجیـة 

أســـــالیب المعالجـــــة  اختبـــــارالبحـــــث ( ةمعـــــه واختیـــــار العینـــــة، وٕاعـــــداد أداالبحـــــث، وتحدیـــــد مجت

  )، واستخدام الوسائل اإلحصائیة المناسبة لتحلیل نتائجه، وفیما یأتي تفصیل ذلك:المعلوماتیة

  :Research Methodologyأوًال: منهجیة البحث 

نظــرًا ألنهــا تفیــد فــي  ؛رئیســًا مــن عناصــر البحــث التربــوي تعــد منهجیــة البحــث عنصــراً 

 باحــث فــي جمــع البیانــات وتحلیلهــا ومناقشــتها وتفســیرها.(علي،تحدیــد الطریقــة التــي سیســلكها ال

)؛ وعلیه اتبع الباحث المنهج الوصفي الذي یعد أحد أشكال التحلیل والتفسیر ٣٩١ص ،٢٠١١

العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصـویرها عـن طریـق جمـع بیانـات ومعلومـات 

 ،٢٠١٠ لها وٕاخضاعها للدراسـة الدقیقـة.(ملحم،مقننة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنیفها وتحلی

  ).٣٧٠ص

  

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨٠٨ ( 

 

  :Research Population and its Sampleثانیًا: مجتمع البحث وعینته 

  :Research population مجتمع البحث -١

جمیــع األعضــاء أو العناصــر ســواء كانــت أهــداف أو موضــوعات أو أفــراد نرغــب  هــو

فقــد تكــون مجتمــع البحــث  ،)١٠١ص ،٢٠١٠ وعــدنان، لیهم.(المنیــزلبتعمــیم نتــائج الدراســة ع

) طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة المــرحلتین (األولــى والثالثــة) فــي كلیــات التربیــة/ ١٥٨٦الحــالي مــن (

) مــــن ٧٢١) مــــن الــــذكور، و(٨٦٥م؛ بواقــــع (٢٠١٤-٢٠١٣جامعــــة األنبــــار، للعــــام الدراســــي 

) ٨٥٥، وُیمثـل (اإلنسـاني) االختصـاص ٨٨٩) االختصـاص العلمـي، و(٦٩٧وُیمثـل ( ،اإلناث

) یوضــح ٢والجــدول ( ) طالبــًا وطالبــة المرحلــة الثالثــة،٧٣١طالبــًا وطالبــة المرحلــة األولــى، و(

  ك:لذ

  ) مجتمع البحث٢جدول (

  الجنس
  المرحلة الثالثة  المرحلة األولى

  المجموع
  إنساني  علمي  إنساني  علمي

  ٨٦٥  ٢٢٠  ١٤٥  ٢٧٥  ٢٢٥  ذكور

  ٧٢١  ٢٣٤  ١٣٢  ١٦٠  ١٩٥  إناث

  المجموع
٤٥٤  ٢٧٧  ٤٣٥  ٤٢٠  

١٥٨٦  
٧٣١  ٨٥٥  

  

  

  

  

  

  :   Research Sampleعینة البحث  -٢

هــي جــزء مــن المجتمــع یجــري اختیارهــا وفــق قواعــد خاصــة لكــي تمثــل المجتمــع تمثــیًال 

نهـــا ُتمثـــل عناصـــر المجتمـــع أفضـــل إ)؛ أي ٣٠٩ص ،٢٠٠٨ د الـــرحمن وعـــدنان،حیحًا.(عبصـــ

نتائج تلك العینة على المجتمع بأكمله وعمل استدالالت حـول معـالم تمثیل، بحیث ُیمكن تعمیم 

  ).٢١٨ص ،٢٠١٢ المجتمع. (عباس وآخرون،

) عنــدما یكــون عــدد أفــراد %٢٠ویــتم اختیــار أفــراد العینــة فــي الدراســات الوصــفیة بنســبة (

)؛ لـــذا تكونـــت عینـــة البحـــث ١٥٥ص ،٢٠١٢ المجتمـــع صـــغیرًا نســـبیًا (بضـــع آالف). (ملحـــم،

في كلیتي (التربیة للعلـوم "األولى والثالثة"  تینطلبة المرحل) طالبًا وطالبة من ٣١٧(الحالي من 

) طالبـة؛ وقـد ١٤٤) طالبـًا، و(١٧٣الصرفة، والتربیة للعلوم اإلنسانیة)/ جامعة األنبـار، بواقـع (

، اإلنساني وطالبة االختصاص اً طالب) ١٧٨وطالبة االختصاص العلمي، و( اً ) طالب١٣٩( مثل



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٨٠٩ ( 

 

 ) طالبــًا وطالبــة المرحلــة الثالثــة؛١٤٦) طالبــًا وطالبــة المرحلــة األولــى، و(١٧١فــي حــین مثــل (

  :) یوضح ذلك٣والجدول (

  ) عینة البحث حسب (التخصص العلمي، والمرحلة الدراسیة، والجنس)٣جدول (

  األقسام  الكلیات
  المرحلة الثالثة  المرحلة األولى

  المجموع
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  التربیة للعلوم

  الصرفة

  ٤٠  ٨  ٩  ١٠  ١٣  علوم الحیاة

  ٤١  ٩  ٦  ١٤  ١٢  الكیمیاء

  ٣٢  ٥  ٩  ٧  ١١  الریاضیات

  ٢٦  ٤  ٥  ٨  ٩  الفیزیاء

  ١٣٩  ٢٦  ٢٩  ٣٩  ٤٥  المجموع

  التربیة للعلوم

  اإلنسانیة

  ٢٧  ٧  ٩  ٣  ٨  علوم القرآن

  ٣٣  ٨  ٨  ٦  ١١  اللغة العربیة

  ٣٠  ١٢  ٥  ٨  ٥  اللغة اإلنكلیزیة

  ٣٢  ٨  ٧  ٥  ١٢  الجغرافیة

  ٣١  ٧  ٩  ٤  ١١  التاریخ

العلوم التربویة 

  والنفسیة
٢٥  ٥  ٦  ٦  ٨  

  ١٧٨  ٤٧  ٤٤  ٣٢  ٥٥  المجموع
  

  

  :Instrumentationثالثًا: أداة البحث 

كاالســـــتبانة والمالحظـــــة والمقابلـــــة  ،ُتعـــــد أداة البحـــــث وســـــیلة وأســـــلوب لجمـــــع البیانـــــات

)؛ وتعـــد االســـتبانة أداة لجمـــع البیانـــات المتعلقـــة ٨٣ص ،٢٠١٤ واالختبـــار.(الكیالني ونضـــال،

أو بوضــع  ،بموضـوع بحــث محــدد مــن خــالل اســتمارة یجـري ملؤهــا مــن قبــل المســتجیب بالكتابــة

بحـث الحـالي ؛ وتمثلـت أداة ال)١٧٨ص ،٢٠١٢ المخصص لإلجابة.(ملحم،عالمة في المكان 

  باختبار أسالیب المعالجة المعلوماتیة:

  :Styles Information Processing Testاختبار أسالیب المعالجة المعلوماتیة 

علــــى أدبیــــات ودراســــات ومقــــاییس تناولــــت فــــي طیاتهــــا أســــالیب الباحــــث إطــــالع بعــــد 

والنفسـیة، والتباحـث المعالجة المعلوماتیة، واستشارة مجموعة من المختصین في العلوم التربویة 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨١٠ ( 

 

ختبــارًا معهـم لإلفـادة مــن آراءهـم وتوجیهــاتهم واالسـتنارة بـآرائهم وأفكــارهم بهـذا الخصــوص، أعـّد ا

لمعالجـــــة بـــــدائل أربعـــــة، ُیمثـــــل كـــــل بـــــدیل أســـــلوب مـــــن أســـــالیب ا ا) موقفـــــًا، ذ١٢تكـــــّون مـــــن (

  :تيالمعلوماتیة، وهي على اآل

الطالــــب علــــى تصــــنیف المعلومــــات وتنظیمهــــا أســــلوب المعالجــــة المعّمقــــة: ویتمثــــل بقــــدرة  -١

  ألجل استیعابها بشكل معّمق ودقیق. ؛وتحلیلها تقویمها ذهنیاً 

ــــى ترجمــــة المعلومــــات  -٢ ــــل بقــــدرة الطالــــب عل أســــلوب المعالجــــة المفصــــّلة "الموّســــعة": ویتمث

الدراســیة وتحویلهــا إلــى مفــاهیم ومصــطلحات خاصــة وابتكــار أمثلــة محسوســة مــن واقــع خبرتــه 

رة علـــى الـــربط المنطقـــي وتكـــوین صـــورة ذهنیـــة عـــن المعلومـــات واألفكـــار والتوّســـع بالمـــادة والقـــد

  الدراسیة من خالل استنتاج اإلضافات الخاصة.

أســلوب المعالجــة المنهجیــة: ویتمثــل بالعــادات الدراســیة التــي یمارســها الطالــب فــي التســجیل  -٣

  ل مناسب.المراجعة المنتظمة ووضع خطة تنسیق للمادة الدراسیة بشك

أسلوب معالجة االحتفاظ بالحقائق العلمیة: ویتمثل بقدرة الطالب على خزن المعلومات فـي  -٤

الـــذاكرة والقـــدرة علـــى اســـتدعاء تفصـــیالت المـــادة الدراســـیة وتصـــنیف المعلومـــات بشـــكل دقیــــق 

  والحفظ عن ظهر قلب (الحفظ الصم).

    :Scale Validityصدق االختبار 

 علــى قیــاس مــا وضــع مــن أجلــه أو الســمة المــراد قیاســها.(مجید،ویعنــي قــدرة االختبــار 

)؛ بحیــث یعطــي صــورة كاملــة وواضــحة لمقــدرة الطالــب علــى الخاصــیة المــراد ٩٣ص ،٢٠١٣

قیاسها، فمثًال عند إعداد اختبار تحصیلي في مادة ما فإنه یحتاج إلى إجراءات للتحقق من أنه 

عمـد الباحـث وعلیه )؛ ٢١٠ص ،٢٠١٠ عبسي،یقیس فعًال تحصیل الطالب في تلك المادة. (ال

  إلى التحقق من اآلتي:

 :face validityالصدق الظاهري  -١

یعني البحث عما یبدو أن االختبار یقیسه، أي المظهر العام لالختبار أو الصورة 

 ،٢٠١٢ وآخرون، وكیفیة صیاغتها ومدى وضوحها.(كايالخارجیة له من حیث نوع الفقرات 

یشیر صدق االختبار الظاهري إلى مایقیسه االختبار بالفعل، ولكنه یشیر  )، أي ال٢٥٣ص

  ).١٩٦ص ،٢٠١٠ (عمر وآخرون، إلى مایبدو ظاهریًا أنه یقاس.
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) ٨١١ ( 

 

) موقفًا على مجموعة من ١٢بصیغته األولیة المتكّون من (االختبار الباحث  َعَرَض  

ومالحظاتهم في وضوح الفقرات  لإلبداء أرائهم )*(المحكمین في العلوم التربویة والنفسیة

نوعیة االختبار، وقد جاءت وصیاغتها بصورة جیدة، وأي مالحظات أخرى تفید في تحسین 

) مع إجراءات تعدیالت على %٨٥رائهم حول الفقرات على نسبة اتفاق أكثر من (آنتیجة 

  بعضها؛ لذا عّدت جمیع فقرات االختبار صادقة ظاهریًا.

  عینة التحلیل اإلحصائي:

) طالبًا ١٠٠ختبار على عینة عشوائیة استطالعیة تكونت من (الطّبق الباحث ا

من كلیات التربیة/  وطالبة من طلبة المرحلتین األولى والثالثة (غیر عینة البحث األصلیة)

، روعیت فیها النسبة المئویة للذكور واإلناث، والتخصص العلمي واإلنساني جامعة األنبار

  رحلة الثالثة.والمرحلة األولى والم

  : Construct Validitأو(المفهوم) صدق البناء -٢

عبارة عن تحلیل معنى درجات المقیاس في ضوء المفاهیم السیكولوجیة، ألن أي 

 ،٢٠١٠. (مجید، االدرجات علیه العوامل التي حددت بعد معرفةمقیاس الیمكن تفسیره إال 

 ومن األسالیب اإلجرائیة التي یمكن من خاللها التحقق من صدق البناء لمقیاس ما ،)٥٧ص

هو الصدق الداخلي، وللتحقق من الصدق الداخلي یلجأ الباحثون إلى تطبیق إحدى معامالت 

من صدق بناء  ؛ ولتحقق)١١٨ص ،٢٠١٤قرة أو حذفها. (ربیع، االرتباط للحكم على إبقاء الف

 ختباروالدرجة الكلیة لال الختبارقة ارتباط بین درجة كل فقرة من فقرات اتم إیجاد عال االختبار

الدرجة الكلیة تعد معیارًا  من خالل حساب درجات طلبة (عینة التحلیل اإلحصائي)؛ ألنَّ 

 Pearson، وُحسبت عالقة االرتباط باستخدام معامل ارتباط بیرسون (ختبارلصدق اال

Correlation،(  ویشیر هذا إلى االتساق الداخلي لفقرات االختبار، وُتعد هذه النتائج فّعالة

  ) یوضح ذلك:٤)، والجدول (٠٥,٠عند مستوى داللة (

  

  

                                                 
  / جامعة تكریتصباح مرشود منّوخ العبیدي. أ.م.د ٥         . أ.د صاحب عبد مرزوك الجنابي/ جامعة تكریت   ١*

  . أ.م.د أدیب محمد نادر/ جامعة تكریت٦          . أ.د رائد إدریس محمود/ جامعة تكریت          ٢ 

  / جامعة تكریتحمید سالم خلف الجبوري. أ.م.د ٧                 أ.د رؤوف محمود القیسي/ جامعة تكریت. ٣ 

  . د. أوان كاظم عزیز/ جامعة تكریت٨          األنبار/ جامعة عبد الكریم محسن الزهیريأ.م.د . ٤ 

 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨١٢ ( 

 

  ) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلیة لالختبار٤جدول (

  المعالجة المفصّلة  المعالجة المعّمقة  الفقرة
معالجة االحتفاظ 

  بالحقائق العلمیة
  المعالجة المنهجیة

٣٣,٠  ٢٩,٠  ٣٨,٠  ٥٩,٠  ١  

٣٦,٠  ١٩,٠  ٥٤,٠  ٦٠,٠  ٢  

٤٠,٠  ٢٩,٠  ٤١,٠  ٤٤,٠  ٣  

٤٤,٠  ٣٣,٠  ٢٩,٠  ٦٠,٠  ٤  

٣١,٠  ٢٣,٠  ٥٣,٠  ٤٦,٠  ٥  

٥٠,٠  ٤٢,٠  ٥٢,٠  ٤٤,٠  ٦  

٣٤,٠  ٥٦,٠  ٧٣,٠  ٥٦,٠  ٧  

٤٦,٠  ٣٤,٠  ٤٩,٠  ٣١,٠  ٨  

٦٠,٠  ٣٧,٠  ٦٠,٠  ٥٣,٠  ٩  

٦٥,٠  ٣٩,٠  ٦٢,٠  ٦٣,٠  ١٠  

٣٦,٠  ٣٧,٠  ٥٨,٠  ٥٤,٠  ١١  

٣٤,٠  ٤٤,٠  ٥١,٠  ٥٨,٠  ١٢  

  

معامل االرتباط دالة إحصائیًا كونها أكبر المحسوبة لقیم الأن كل  یتبین من الجدول

  ).٩٨) وبدرجة حریة (٠٥,٠عند مستوى داللة ( )١٦,٠( القیمة الجدولیة البالغة من

  :Item Discriminationمعامل تمییز الفقرة 

قدرة الفقرة على التمییز بین األفراد الممتازین في الصفة التي یقیسها االختبار،  هي

  ).٢٥٥ص ،٢٠١١ وبین األفراد الضعاف في تلك الصفة. (عالم،

حّلل الباحث كل فقرة باستعمال (االختبار التائي)، والختبار داللة الفرق بین متوسطي 

لقیم التائیة المحسوبة التي تراوحت مابین درجات المجموعتین العلیا والدنیا، تم مقارنة ا

) وبدرجة حریة ٠٥,٠) عند مستوى داللة (٩٨,١التائیة الجدولیة () بالقیمة ٥٥,٨ -٦٧,٢(

  )، تبین أن كل الفقرات دالة إحصائیًا.٩٨(

  :Test Reliabilityثبات المقیاس 

اتساق النتائج المسجلة على األداة نفسها، وهناك طرائق عدة لحساب معامل  هو

 ).Fraenkel & et. al, 2012, p154الثبات تعتمد على نوع االتساق وخصائص األداة. (
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 )(قیم الخطأ المعیاري للقیاس لثبات جیدًا كلما أقترَب من الواحِد الصحیح؛ ألنَّ اوُیعدُّ معامل 

 ,Anastas& Urbina( وهذا یعني أن االختبار یصبح أكثر اتساقًا. الصفر،تصبح قریبة من 

1997, p107 ثبات بطریقتین:المعامل  وُحِسبَ )؛  

  :Alpha – Cronbach Methodطریقة ألفا كرونباخ  -١

هي تقیس جودة الفقرات أو المتغیرات التي تقیس السمات المتماثلة أو ارتباط المفهوم 

تعطي تقدیرًا جیدًا للثبات في معظم الحاالت من وجهة نظر بالمجاالت األخرى، وهي 

) ٨٢,٠)؛ وقد تم حساب معامل الثبات بهذه الطریقة وبلغ (Ravid, 2011, p196الباحثین.(

  ).Peers, 2006, p29وهو معامل ثبات جید. (

  :Test Retest Method طریقة إعادة االختبار -٢

نفسه مرة ثانیة على األفراد التي طبق تقوم هذه الطریقة على إعادة تطبیق المقیاس 

علیها في المرة األولى، وبعد استخراج درجات األفراد (للمرة الثانیة) نجد معامل االرتباط بین 

)؛ وقد تم إعادة تطبیق االختبار على ٢٥٧ص ،٢٠١٢ الدرجتین في مرتي التطبیق. (ملحم،

لیل اإلحصائي وبمدة زمنیة فاصلة ) طالبًا وطالبة من عینة التح٥٠عینة عشوائیة مؤلفة من (

) بین Person) یوم، ومن ثم حساب معامل االرتباط بیرسون (١٤عن التطبیق األول قدرها (

 ،٢٠١٠ ) وهو معامل ثبات جید.(عودة،٨٠,٠درجات التطبیقین وبلغ معامل الثبات (

  ) یوضح ذلك:٥والجدول (؛  )٣٦٦ص

  المعلوماتیة) قیم ثبات اختبار أسالیب المعالجة ٥جدول (

  األسلوب
المعالجة 

  المعّمقة

المعالجة 

  المفصّلة

معالجة االحتفاظ 

  بالحقائق العلمیة
  الكلي  المعالجة المنهجیة

معامل 

  الثبات
٠,٨٠  ٠,٨٢  ٠,٨٣  ٠,٧٩  ٠,٧٦  

    

  

  

  

  

                                                 
 للقیاس المنخفض على ثبات مرتفع، والخطأ المعیاري  المعیاري: هو تقدیر عدد مرات توقعنا أخطاء قیاس ذات حجم معین، ویدل الخطأ الخطأ المعیاري للقیاس

للقیـــاس الكبیـــر یـــدل علـــى ثبـــات مـــنخفض، ویســـتخدم الخطـــأ المعیـــاري فـــي تقـــدیر الفـــرق بـــین الدرجـــة المالحظـــة لشـــخص معـــین والدرجـــة الحقیقـــة.(كاي 

 ).٢٨٤ص ،٢٠١٢وآخرون،



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨١٤ ( 

 

  اختبار أسالیب المعالجة المعلوماتیة بصورته النهائیة:

ُیمثل )، ١ملحق (، األربعة ا البدائلذ ) موقفاً ١٢رته النهائیة من (تكّون االختبار بصو 

 (ج) البدیل (ب) أسلوب المعالجة المفصّلة، والبدیلأسلوب المعالجة المعّمقة، و البدیل (أ) 

ویطلب من ، حتفاظ بالحقائق العلمیةأسلوب معالجة اال، والبدیل (د) أسلوب المعالجة المنهجیة

)، ٤ - ١من ناحیة األهمیة صعودًا من (الطالب بیان مدى تفضیله للبدائل بوضع أرقام تندرج 

) الختیاره الثاني، والدرجة ٣والدرجة ( ،) الختیاره األول٤عطى الدرجة (أما تصحیح المقیاس فتُ 

مكن من خاللها جمع درجات كل بدیل لیُ ) الختیاره الرابع، ثم تُ ١) الختیاره الثالث، والدرجة (٢(

حد الطلبة كانت خیاراته أومات، ولنفترض أن علألسالیبهم في معالجة الم تصنیف الطلبة تبعاً 

  ).٦أوزان الدرجات تكون كما في جدول ( نَّ إالرابع) ف جاألول،  د(أ الثاني، ب الثالث، :هي

  أسالیب المعالجة المعلوماتیة ختبار) بدائل الحلول وأوزان الفقرات ال٦جدول (

  األوزان  الترتیب   حین تعرض علّي معلومات جدیدة أفضل أن:  الفقرة

  ٣  ٢  أحللها إلى نقاط محددة لیسهل فهمها واستیعابها.  المعالجة المعمّقة (أ)

  ٢  ٣  أضع ملخصًا مركزًا ومالحظات لیسهل حفظها.  المعالجة المفصّلة (ب)

  المعالجة المنهجیة (ج)
أجـــزء األفكـــار الرئیســـة بطرائقـــي الخاصـــة إلـــى عناصـــر عـــدة 

  لیسهل فهمها.
١  ٤  

  ٤  ١  أحفظ ما أقراه بنفس الترتیب الذي جاء في الكتاب.  (د) االحتفاظ بالحقائق
  

  

)؛ وقد ٢٧/١١/٢٠١٣طّبق الباحث االختبار على عینة البحث یوم األربعاء الموافق (

تم إعطاءهم جملة من التعلیمات والتوصیات عن كیفیة اإلجابة عن االختبار، وقد جرى 

  التطبیق تحت إشرافه.

  :Statistical Meansرابعًا: الوسائل اإلحصائیة 

اســــتخراج داللــــة الفــــروق بــــین الطلبـــــة اســــتعمال االختبــــار التــــائي لعینتــــین مســــتقلتین فـــــي  -١

ـــــــــرات (الجـــــــــنس، والتخصـــــــــص،  ـــــــــي متغی ـــــــــة ف ـــــــــار أســـــــــالیب المعالجـــــــــة المعلوماتی ـــــــــى اختب عل

  ).٣٦٥، ص٢٠١٠ . (المنیزل وعدنان،والمرحلة)

ـــــــاط بیرســـــــون  -٢ ـــــــاء االختبـــــــار، و ســـــــتخراج صـــــــدق المعامـــــــل ارتب ـــــــات عامـــــــل إلیجـــــــاد مبن ثب

  ). ٢٥٨ص ،٢٠٠٩ . (الزاملي وآخرون،إعادة االختبارلالختبار بطریقة 



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٨١٥ ( 

 

  ).٢٣٩، ص٢٠١٢ختبار. (ملحم،المعامل التمییز لفقرات ا -٣

  ).١٤٠ ،٢٠١٠ .(المنیزل وعدنان،ختبارالفا كرونباخ الستخراج ثبات امعادلة أل -٤

اا ا  

 مو ا  

سالیب المعالجة اختبار أیتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث وتحلیلها بعد تطبیق 

فضـــًال عـــن الـــدالئل المستخلصـــة مـــن ومناقشـــتها،  ماتیـــة علـــى عینـــة البحـــث وفـــق أهدافـــهالمعلو 

النتائج من خالل عرض عدٍد من االستنتاجات التي تم رصدها، وعدد من التوصـیات الموجهـة 

ذوي االختصاص، وعددًا من المقترحات التي ُتمثل دراسات مستقبلیة مكّملة للبحث الحالي إلى 

  أو موازنة له، وفیما یلي عرض ذلك:

  أوًال: عرض النتـــــائج:

بــة كلیــات التربیــة/ جامعــة التعــّرف علــى أســالیب المعالجــة المعلوماتیــة لــدى طلالهــدف األول: 

  .األنبار

المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كلیات التربیة/ جامعة األنبار، تم للتعّرف على أسالیب 

اســتخراج األوســاط الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة والنســب المئویــة لكــل أســلوب، وقــد أظهــرت 

) یوضــح ٧النتــائج تباینــًا واضــحًا فــي النســب المئویــة وفــي قیمــة األوســاط الحســابیة، والجــدول (

  ذلك:

بیة وترتیب أسالیب المعالجة المعلوماتیة لدى طلبة كیات التربیة/ ) األوزان النس٧جدول (

  جامعة األنبار

  أسلوب المعالجة
مجموع 

  االستجابات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  الترتیب  النسب المئویة

  ٤  ٢١,٦٨  ٣,٩٢  ٢٢,٩٣  ٣٢٥٠  المعمّقة

  ٢  ٢٤,٩٢  ٢,٨٧  ٢٥,٦٨  ٣٧٣٦  المفصّلة "الموسعة"

  ٣  ٢٤,٨٣  ٢,٦٥  ٢٤,٢٣  ٣٧١٨  المنهجیة

  ١  ٢٨,٥٧  ٢,٧٣  ٢٧,١٦  ٤٢٨٢  االحتفاظ بالحقائق

    %١٠٠      ١٤٩٨٦  المجموع
  

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨١٦ ( 

 

أســلوب (اســتخدام  عتمــدونی / جامعــة األنبــاریتبــین مــن الجــدول أن طلبــة كلیــات التربیــة

طلبــة (أفــراد العینــة) أن وهــذا یــدل علــى  ،بالمرتبــة األولــى العلمیــة) معالجــة االحتفــاظ بالحقــائق

 یتجهــون إلــى اكتســاب المعلومــات عــن طریــق حفظهــا واســتیعاب العناصــر البــارزة واســتعدادهم

ــــــواریخ  ،لخــــــزن المعلومــــــات الدراســــــیة كمــــــا هــــــي ــــــل الت ــــــى خــــــزن التفاصــــــیل مث ــــــدرة عل (أي الق

فضًال عن تركیزهم على حفظ المعلومات واستعادتها في االمتحانات للحصول  ،والمصطلحات)

ائــق التــدریس الجــامعي والمنــاهج الدراســیة الحالیــة ال تصــقل تلــك علــى الشــهادة، وقــد تكــون لطر 

المعالجة مما یجعل الطالب الجامعي یراوح في مكانـه وال یتطـور تطـورًا نوعیـًا فـي أثنـاء دراسـته 

  الجامعیة فضًال عن عدم وجود برامج تربویة لتطویر أسالیب المعالجة المعلوماتیة لدى الطلبة.

تعزى نتیجة قد و  ،بالمرتبة الثانیة )"الموّسعة" الجة المفصّلةأسلوب المع(في حین جاء  

ذلــك إلــى إن الطلبــة ســعوا للحصــول علــى المعلومــات فــي مجــاالت مختلفــة، وابتكــار أمثلــة مــن 

أي االســتفادة منهــا فــي حیــاتهم  ،الواقــع، والعمــل علــى ترجمــة هــذه المعلومــات إلــى الواقــع الفعلــي

  العمل على تحویلها إلى أمثلة محسوسة. وعدم االكتفاء بتلقي المعلومات بل

وقــد تعــزى نتیجــة ذلــك أن الطلبــة المرتبــة الثالثــة؛  )أســلوب المعالجــة المنهجیــة(واحتــل 

یعتمدوا على ممارسة العادات الدراسیة من تسجیل ومراجعة منتظمة ووضع خطة تنسیق للمادة 

  الدراسیة بشكل مناسب بنسب أقل من األسالیب األخرى.

قلـة تعزى هذه النتیجة إلـى قد و  ،المرتبة الرابعة )أسلوب المعالجة المعمّقة(وأخیرًا احتل 

اهتمــام الطلبــة بنقــد وتحمــیص األفكــار والمعلومــات وعــدم االكتفــاء بتلقیهــا تلقیــًا ســلبیًا بــل العمــل 

در علـى االســتفادة منهـا فــي حیــاتهم الیومیـة وتحلیــل وتنظـیم المعلومــات التــي یتلقونهـا مــن مصــا

  مختلفة.

طلبــة كلیــات التربیــة/ جامعــة عــزى االخــتالف فــي أســالیب المعالجــة المعلوماتیــة لــدى ویُ 

هـذه األسـالیب تخضـع  نَّ إ حسـب شخصـیته وتفضـیالته لألمـور، و  إلى إنهم یختلفون كـلٌ  االنبار

وطبیعــة الظــروف وتغیرهــا مــن  طالــبلجملــة عوامــل أهمهــا طبیعــة المجتمــع الــذي یعــیش فیــه ال

  .وقت آلخر

التعّرف على داللة الفروق في أسالیب المعالجة المعلوماتیة وفق متغیر الجـنس الهدف الثاني: 

  إناث): (ذكور،



 .د. را ا ي  

  

ا ا أ  ى ط

    ت ا / امر
  

) ٨١٧ ( 

 

لحســـاب داللـــة الفــــروق فـــي اختبــــار أســـالیب المعالجــــة المعلوماتیـــة لــــدى طلبـــة كلیــــات 

ـــر الجنس(ذكـــور،  التربیـــة/ جامعـــة ـــار وفـــق متغی ـــائياألنب ـــار الت ـــاث) اســـتخدم االختب ـــین  إن لعینت

  ) یوضح ذلك:٨مستقلتین، والجدول (

) األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیم التائیة المحسوبة والجدولیة ألسالیب ٨دول (ج

  إناث) ،متغیر الجنس (ذكورل وفقاً المعالجة المعلوماتیة 

  
  

  

أن أسلوب معالجة االحتفاظ بالحقائق دال إحصائیًا، أي أن القیمة  یتبین من الجدول

التائیة المحسوبة أكبر من القیمة التائیة الجدولیة، مما یدل على وجود فرق بین الذكور 

واإلناث ولصالح اإلناث، وهذا یبین أن الطالبات تهتم بجدولة أعمالهن الدراسیة أكثر من 

التوجد فروق ذات أنه في حین نرى  ،ي المجتمعات الغربیةت یظهر حتى فالطالب وهذا التفاو 

التائیة  مفصّلة، والمنهجیة)، أي أن القیمداللة إحصائیة في أسالیب المعالجة (المعمّقة، وال

مما یدل على أن الطلبة یستخدمون هذه  ،من القیمة التائیة الجدولیة صغرأ المحسوبة

)، في ٢٠٠٨قت هذه النتیجة مع دراسة (الرفوع،وقد اتف ،هم بشكل متقارباألسالیب في دراست

داللة إحصائیة وفقًا  وفرق ذ أنه الیوجد) التي بینت ٢٠٠٩،حین اختلفت مع دراسة (المبارك

  لمتغیر الجنس (ذكور، إناث).
  

ـــث:  التعـــّرف علـــى داللـــة الفـــروق فـــي أســـالیب المعالجـــة المعلوماتیـــة وفـــق متغیـــر الهـــدف الثال

  إنساني): التخصص (علمي،



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨١٨ ( 

 

لوماتیة لدى طلبة كلیات أسالیب المعالجة المعاختبار  ق فيو لحساب داللة الفر 

(علمي، إنساني) استخدم االختبار التائي لعینتین  التربیة/جامعة األنبار وفق متغیر التخصص

  ) یوضح ذلك:٩مستقلتین، والجدول (

سوبة والجدولیة ألسالیب ) األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیم التائیة المح٩جدول (

  إنساني) ،متغیر التخصص (علميل وفقاً المعالجة المعلوماتیة 

  أسلوب المعالجة
درجة   التخصص

  الحریة

مستوى   القیمة التائیة

الداللة 

٠٥,٠  
  الجدولیة  المحسوبة

  إنساني  علمي

  المعّمقة
  ٧٣,٢٢  ١٣,٢٣  المتوسط

  دال  ٩٨,١  ٥٧,٣  ٢٠٦
  ٤٦,١٣  ٧ ,١٤  االنحراف

  المفصّلة
  ٨١,٢٥  ٥٥,٢٥  المتوسط

  غیر دال  ٩٨,١  ٠٩,١  ٢٠٦
  ٥٢,٤  ٣١,٤  االنحراف

  المنهجیة
  ٠٣,٢٧  ٤٣,٢٤  المتوسط

  غیر دال  ٩٨,١  ٠٧,٠  ٢٠٦
  ٦١,٣  ٨٢,٣  االنحراف

االحتفاظ 

  بالحقائق

  ٢٤,٢٧  ٠٨,٢٧  المتوسط
  غیر دال  ٩٨,١  ١٩,١  ٢٠٦

  ٢١,٤  ٠٧,٤  االنحراف
  

  

أن أســـلوب المعالجـــة المعّمقـــة دال إحصـــائیًا، أي أن القیمـــة التائیـــة  مـــن الجـــدولیتبـــین 

المحســـوبة لهـــذا األســـلوب أكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة، ممـــا یـــدل علـــى وجـــود فـــرق بـــین 

ــــة ، العلمــــي واإلنســــاني لصــــالح العلمــــي االختصــــاص ــــى كــــون طلب وقــــد تعــــزى هــــذه النتیجــــة إل

العلمیــة التــي یدرســونها تتطلــب إمعــان النظــر والتركیــز فــي االختصــاص العلمــي وطبیعــة المــادة 

مثل تحدیًا لقدرات الطالـب وهذا یُ  ،المقارنة والدقة في االختیار والتأني والتفكیر والتحلیل والتقویم

الــذكي فیجــد متعــة فــي ذلــك، لــذلك یســعى لتحضــیر الــدروس وتركیــز انتباهــه ویســتعد لالمتحــان 

ـــى نقـــل وبمـــا إن لدیـــه الرغبـــة فـــأن ذلـــك ی دفعـــه نحـــو تقـــدم وتعمیـــق المعلومـــات ممـــا یســـاعد عل

المعلومــات إلــى الــذاكرة طویلــة المــدى وتحقیــق تعلــم ذي أثــر بــالغ فــي البقــاء فــي ذاكرتــه وهـــذا 

یتنـاغم مـع مـا یتطلبـه أسـلوب المعالجـة المعمقـة، ویعمـل هـذا األسـلوب علـى ترسـیخ المعلومــات 

تــه علــى تخــزین المعلومــات فــي الــذاكرة طویلــة فــي البنــاء المعرفــي لــدى الطالــب، ویعــزز مــن قدر 
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لبــة المــدى بحیــث یقلــل مــن احتمالیــة النســیان لهــذه المعلومــات وهــو الهــدف الــذي یســعى لــه ط

)، ٢٠٠٨ وقـــد اتفقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة (الرفـــوع، ،االختصاصــات العلمیـــة بشـــكل خـــاص

  ).٢٠٠٩ ودراسة (المبارك،

إحصـائیة فـي أسـالیب المعالجـة (المفصـّلة، في حین نـرى أنـه التوجـد فـروق ذات داللـة 

 ص العلمي واإلنساني، أي أن القـیموالمنهجیة، واالحتفاظ بالحقائق العلمیة) بین طلبة االختصا

التائیــة المحســوبة أقــل مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة؛ وهــذا یــدل علــى أن الطلبــة یســتخدمون هــذه 

  األسالیب في دراستهم بشكل متقارب.

التعّرف على داللة الفروق في أسالیب المعالجة المعلوماتیة وفق متغیر المرحلة  الهدف الرابع:

  الدراسیة (األولى، الثالثة):

لحســـاب داللـــة الفــــروق فـــي اختبــــار أســـالیب المعالجــــة المعلوماتیـــة لــــدى طلبـــة كلیــــات 

لعینتـین  (علمي، إنساني) استخدم االختبار التـائيجامعة األنبار وفق متغیر التخصص التربیة/

  ) یوضح ذلك:١٠مستقلتین، والجدول (

) األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیم التائیة المحسوبة والجدولیة ١٠جدول (

  الثالثة) - متغیر المرحلة (األولىل وفقاً ألسالیب المعالجة المعلوماتیة 

  أسلوب المعالجة

  المرحلة
درجة 

  الحریة

مستوى   القیمة التائیة

 الداللة

٠٥,٠  
  الجدولیة  المحسوبة  الثالثة  األولى

  المعّمقة
  ٩٩,٢٢  ٨٧,٢٢  المتوسط

  غیر دال  ٩٨,١  ٧٣,٠  ٢٠٦
  ٨٧,٧  ٥٨,٨  االنحراف

  المفصّلة
  ٧٢,٢٥  ٦٨,٢٥  المتوسط

  غیر دال  ٩٨,١  ٠٧,١  ٢٠٦
  ٨٠,٣  ٣٥,٤  االنحراف

  المنهجیة
  ٥١,٢٤  ٩٥,٢٣  المتوسط

  دال  ٩٨,١  ٤٦,٤  ٢٠٦
  ١٧,٧  ٧٨,٨  االنحراف

االحتفاظ 

  بالحقائق

  ٣٨,٢٧  ٩٤,٢٦  المتوسط
  دال  ٩٨,١  ٥٤,٢  ٢٠٦

  ١٧,٥  ٧٦,٦  االنحراف

  

إحصائیًا، في  ة(المعّمقة، والمفصّلة) غیر دال إن أسلوبي المعالجة یتبین من الجدول

أي أن القیمة  ،إحصائیاً  ةنهجیة، واالحتفاظ بالحقائق) دالحین نرى أسلوبي المعالجة (الم
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  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨٢٠ ( 

 

ن التائیة المحسوبة لهما أكبر من القیمة التائیة الجدولیة، مما یدل على وجود فرق بین المرحلتی

وقد تعزى هذه النتیجة إلى كون الطالب في المرحلة الثالثة قد  ،األولى والثالثة لصالح الثالثة

وقدرة على تدوین امتلك عقًال یقظًا یستطیع من خالله تركیز انتباه للمادة المطروحة 

المالحظات التي یراها مهمة، إذ إن تدوین المالحظات یساعد على فهم المعلومات وتجمیعها 

) Cottrell, 1999مما یسهل فهمها وتذكرها واستخدامها في المستقبل وهذا ما أكده كوتریل (

ت یمكن إذ أكد إن تدوین المالحظات یساعد على استیعاب األفكار والتخطیط الجید للمعلوما

  ).Cottrell, 1999,p16من إعادة استرجاعها (

  Conclusions:االستنتاجات 

  یمكن أن نخلص إلى االستنتاجات اآلتیة: البحث الحاليفي ضوء نتائج  

یســتخدم طلبــة كلیــات التربیــة/ جامعــة األنبــار أســلوب معالجــة االحتفــاظ بالحقــائق بالدرجــة  -١

األولى، ثـم أسـلوب المعالجـة المفصـّلة، ثـم أسـلوب المعالجـة المنهجیـة، وأخیـرًا أسـلوب المعالجـة 

  المعمّقة.

یــر إن لطبیعــة المــواد العلمیــة التــي یدرســها طلبــة االختصــاص العلمــي تــأثیر كبیــر فــي تفك -٢

  الطلبة وطریقة معالجتهم للمعلومات مما جعلهم یتفوقون على طلبة االختصاص اإلنساني.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أسلوب معالجة االحتفاظ بالحقائق وفقًا لمتغیر الجنس  -٣

(ذكـــور، إنـــاث) لصـــالح اإلنـــاث، فـــي حـــین التوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي األســـالیب 

  األخرى.

د فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي أســلوب المعالجــة المعّمقــة وفقــًا لمتغیــر االختصــاص توجــ -٤

(علمــي، إنســاني) لصــالح العلمــي، فــي حــین التوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي األســالیب 

  األخرى.

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین أســـلوبي (معالجـــة االحتفـــاظ بالحقـــائق، والمعالجـــة  -٥

متغیر المرحلة الدراسیة (األولى، الثالثة) لصالح الثالثة، في حین التوجد فروق المنهجیة) وفقًا ل

  ذات داللة إحصائیة في األسلوبیِن اآلخریِن.

  :Recommendationsالتوصیات 

  یوصي الباحث باألمور اآلتیة: ،في ضوء ما تقدم من نتائج
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أن تقـــوم مراكـــز طرائـــق التـــدریس الجـــامعي علـــى توعیـــة أعضـــاء هیئـــة التـــدریس الجـــامعي  -١

بماهیة أسالیب المعالجة المعلوماتیة للطلبة، وماهي الطرائـق التدریسـیة واالختبـارات التحصـیلیة 

  التي تساعد على تنمیتها.

ــة فــي التعلــیم، مــن خــال -٢ ل تركیــز ضــرورة حــث الطلبــة علــى تبنــي أســلوب المعالجــة المعمّق

االختبارات التحصیلیة المتتالیة على قیاس مدى فهم الطلبة للمعلومات المتضمنة في المقـررات 

  الدراسیة، وقدرتهم على تطبیق هذه المعلومات في مواقف تعلیمیة جدیدة.

تنبیــه أعضــاء هیئــة التــدریس بإعــداد االختبــارات التحصــیلیة فــي مختلــف المراحــل الدراســیة  -٣

ـــى الحفـــظ واالســـتظهار فقـــط، فهـــذه الجامعیـــة علـــى  ـــى قیـــاس قـــدرة الطلبـــة عل عـــدم التركیـــز عل

االختبارات تدعم تبنـي الطلبـة أسـلوب االحتفـاظ بالحقـائق، بـل التركیـز علـى قیـاس قـدرتهم علـى 

  التحلیل والتركیب والتقویم.

كثــر ضـرورة مراجعـة المنـاهج الدراســیة الجامعیـة بحیـث تكـون أكثــر جـذبًا وتشـویقًا للطلبـة وأ -٤

إثارة لدافعیتهم فذلك یساعدهم على تبني أسلوب المعالجة المعمقّـة، وأسـلوب المعالجـة المفصـّلة 

  (الموّسعة).

ضـــرورة تأكیـــد التدریســـي الجـــامعي فـــي تدریســـه علـــى مســـتویات الفهـــم والتطبیـــق والتحلیـــل  -٥

  قة.والتركیب والتقویم، ولیس على الحفظ وهذا یساعد على تبني أسلوب المعالجة المعمّ 

إمكانیـــة اســـتفادة المؤسســـات التربویـــة مـــن نتـــائج البحـــث مـــن خـــالل توجیـــه أعضـــاء هیئـــة  -٦

التـــدریس الجـــامعي وذوي االختصـــاص للعمـــل علـــى تطـــویر أســـالیب المعالجـــة المعلوماتیـــة مـــن 

خــــالل النشــــاطات العلمیــــة المختلفــــة وٕاعطــــاء الحریــــة للطلبــــة، لغــــرض تحفیــــزهم علــــى معالجــــة 

  المعلومات بشكل عمیق.

إعــداد بعــض النــدوات اإلرشــادیة لتبصــیر الطلبــة بأســالیبهم لمعالجــة المعلومــات فــي الــتعلم  -٧

وكیفیـــة التعـــّرف علیهـــا وأثرهـــا فـــي العلمیـــة التعلیمیـــة، ومـــاهي العوامـــل التـــي تكمـــن وراء تبنـــیهم 

  ألسالیبهم في التعلیم، وتدریبهم على كیفیة التعامل مع المعلومات بفاعلیة.

  :Suggestions المقترحات

  في ضوء ما سبق واستكماًال للبحث الحالي یقترح الباحث ما یأتي:

  دراسة مماثلة للبحث الحالي في كلیات التربیة في الجامعات العراقیة األخرى.إجراء  -١
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إجـــراء دراســــة تجریبیـــة حــــول أثـــر بعــــض البـــرامج اإلرشــــادیة فـــي تنمیــــة أســـالیب المعالجــــة  -٢

  المعلوماتیة.

  .اسة أسالیب المعالجة المعلوماتیة وعالقتها بحل المشكلة لدى طلبة الجامعةإجراء در  -٣

إجراء دراسة أسالیب المعالجة المعلوماتیة وعالقتها بالتفكیر ماوراء المعرفي لدى طلبة  -٤

  الجامعة.

  

  

  

  

  

  

  

  :ادر

لــدى مرضــى الصــرع )، دراســة مقارنــة لتجنــب ومعالجــة المعلومــات ٢٠٠٢إبــراهیم، محمــد مرســي متــولي ( -١

  واألسویاء، مجلة كلیة اآلداب، جامعة الزقازیق.

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٨)، علم النفس التربوي، ط٢٠١١أبو جادو، صالح محمد ( -٢

)، علـم الـنفس التربـوي "للطالـب الجـامعي والمعلـم الممـارس"، ٢٠٠٧أبو ریاش، حسـین وُزهریـة عبـد الحـق ( -٣

  عمان. ، دار المسیرة للنشر،١ط

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٢)، التعلم "أسسه وتطبیقاته"، ط٢٠١٠أبو عالم، رجاء محمود ( -٤

  ، مطبعة العدالة للنشر، بغداد.١)، علم النفس المعرفي، ط٢٠١٣األسدي، عباس حنون مهنا ( -٥

ـــیم "بـــین مؤشـــرات الت٢٠١١البـــیالوي، حســـن حســـین وآخـــرون ( -٦ میـــز ومعـــاییر )، الجـــودة الشـــاملة فـــي التعل

  ، دار المسیرة للنشر، عمان.٢االعتماد األسس والتطبیقات"، ط

)، العالقة بین أسالیب التعلم كنمط  من أنماط معالجة المعلومـات وقلـق ٢٠١٠جدید، لینا وعلي منصور ( -٧

  .١٢٣-٩٣)، ص٢٦االمتحان على التحصیل الدراسي، مجلة جامعة دمشق، المجلد (

) دراسة مقارنة فـي أسـالیب معالجـة المعلومـات علـى وفـق األسـلوب المعرفـي ١٩٩٧حمادي، حسین ربیع ( -٨

(االســتقالل/ االعتمــاد )علــى المجــال لــدى طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة، أطروحــة دكتــوراه (غیــر منشــورة)، جامعــة 

  بغداد، كلیة التربیة (ابن رشد).
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  ، مكتبة عدنان للنشر، بغداد.١)، علم النفس المعرفي، ط٢٠١٢محمد ربیع ( الخیري، أروة -٩
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)١ملحق (  

  ه النهائیةاختبار أسالیب المعالجة المعلوماتیة بصورت
  

  عزیزي الطالب ...

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ... عزیزتي الطالبة ...

للمعلومــــات  كفــــي اســــتقبالتســـتخدمها التــــي  باألســــالییـــروم الباحــــث إجــــراء بحـــث حــــول 

المرفــق طیــًا بكــل دقــة  ختبــارویــود معاونتــك فــي اإلجابــة عــن فقــرات اال ،اوحفظهــا واســترجاعه

  ) فقرة، ذات البدائل األربعة، وعلیك القیام بما یأتي:١٢ویتكون االختبار من ( ة،وصراح
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وعلیك اختیار البدیل الذي ینطبق علیـك  سة بدقة وما یتبعها من بدائل لها،* قراءة كل فقرة رئی

)، ثـم ٣، فاألقـل رقـم (أمام البدیل األقل انطباقاً ) ٢)، ووضع الرقم (١تمامًا بدقة بوضع رقم (

  ).٤( الرقم

 من غیر إجابة .أو بدیل أي فقرة   تتركجمیع الفقرات وال لىع* یرجى اإلجابة 

ض البحـــث العلمـــي دون ذكـــر ا* علمـــًا إن اإلجابـــة ســـریة وال یطلـــع علیهـــا ســـوى الباحـــث وألغـــر 

  االسم .. 

  وٕالیك مثال یوضح ذلك..
  

  أفضل المعلومات التي تحتاج إلى:  ت
الترتیب حسب انطباقها 

  علیك

  ٣  تحلیل مغزى األفكار الرئیسة والتمییز بینها.  أ

  ٤  تأمل بعمق وربطها بمعلوماتي السابقة.  ب

  ٢  وضع ملخصًا علمیًا لها بأسلوبي الخاص.  ج

  ١  حفظ عن ظهر قلب ومن ثم تذكرها فقط.  د
  

) ألنــه ینطبــق د)، نــرى أنــك فضــلت البــدیل (انطباقهــا علّیــكمــن خــالل (الترتیــب حســب 

) ألنـــه أقـــل انطباقـــًا علیـــك ج، ومـــن ثـــم البـــدیل (أمامـــه )١وذلـــك بوضـــعك الـــرقم (علیـــك تمامـــًا 

البــدیل (ب)  وأخیــراً ، أمامــه )٣)، ومــن ثــم البــدیل (أ) بوضــعك الــرقم (٢ووضــعت أمامــه الــرقم (

 .أمامه )٤بوضعك الرقم (
  

  

  إال أن یقدم شكــره وامتنانـه  وال یسع الباحث

  الباحث                                                           

  د. حیدر عبد الكریم الزهیري                                                        

طرائـــــــــــــــق تـــــــــــــــدریس                                                                                   

  الریاضیات

  إنساني           علمي : فرعال 

   أنثى              ذكر  الجنس:

  الثالثة            المرحلة: األولى
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 )٨٢٦ ( 

 

  الفقرات  ت
ترتیبها حسب انطباقها 

  علّیك

  حین تعرض علّي معلومات جدیدة أفضل أن:  .١

    أحللها إلى نقاط محددة لیسهل فهمها واستیعابها.  أ

    السابقة.ربطها بالمعلومات أضع ملخصًا مركزًا ومالحظات لیسهل   ب

    إلى عناصر عدة لیسهل فهمها.بأسلوبي أجزء األفكار الرئیسة   ج

    أحفظ ما أقراه بنفس الترتیب الذي جاء في الكتاب.  د

  أفضل أن تتطلب فقرات األسئلة التي تعرض علّي:  .٢

    شرحًا وتحلیًال ومقارنات.  أ

  ب
أســلوبي ترجمــة المعلومــات وتحویلهــا إلــى مفــاهیم ومصــطلحات ب

  .الخاص
  

    الرسم والمخططات لتحلیل األفكار الغامضة.  ج

    ملء الفراغات وٕاكمال الجمل الناقصة.  د

  بعد قراءتي للموضوع الدراسي لدي القدرة على أن:  .٣

    أعِط وصفًا دقیقًا للمادة الدراسیة.  أ

    .أحدد المفاهیم والمصطلحات وابتكر أمثلة محسوسة  ب

    أكتب ملخصًا علمیًا له.  ج

    عن ظهر قلب. الموضوع الدراسيأحفظ   د

  إذا لم استوعب المعلومات التي تقدم لي في الدرس، فإن ذلك یرجع إلى كوني:  .٤
  

  أ
تنقصني القدرة في التركیز على االختالفات الموجودة في 

  المعلومات ذات المصادر المختلفة.
  

    لم اربط المعلومات الجدیدة بالمعلومات السابقة.  ب

    أضع لها مالحظات ومخططات خاصة بي. لم  ج

    لم أحفظ المصطلحات الرئیسة للموضوع.  د

  ستیعاب المعلومات الجدیدة أفضل أن:ال  .٥
  

    أقرأها بعمق ثم أصنفها وانظمها في ذهني.  أ

    أجري مقارنات مناسبة بینها وبین المعلومات السابقة .  ب

    الموضوع.أضع خطوط وٕاشارات تحت النقاط المهمة في   ج
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    أكرر تسمیع ما قرأته لنفسي.  د

  أشعر أني ناجح في تلقي المعلومات عندما:  .٦
  

    أحلل األفكار الرئیسة للموضوع.  أ

    أجد استنتاجات جدیدة ألفكار علمیة قرأتها.  ب

    أحل التمارین واألسئلة المتعلقة بالموضوع.  ج

  االمتحان.أخزن أكبر قدر من المعلومات لغرض أداء   د
  

  

  بعد إنهاء التدریسي للمحاضرة أشعر أن لدّي القدرة على:  .٧

    .التي عرضهاإعطاء وصف دقیق للمادة الدراسیة   أ

  ب
ترجمة المعلومات إلى مفاهیم وتعمیمات وابتكار أمثلة والتوّسع 

  .بالمادة الدراسیة
  

    تسجیل كل ما یقال في المحاضرة.  ج

    األسماء والتواریخ بصورة جیدة. ذكر  د

  عند بدایة قراءة أي موضوع جدید:  .٨

    أجد صعوبة في تنظیم المعلومات التي أتذكرها.  أ

    أضع أمامي أهدافًا أحاول تحقیقها.  ب

    اهتم بوضع خطوط وٕاشارات تحت النقاط المهمة في الموضوع.  ج

    الموضوع الجدید. اعتمد على "الكتاب" لحفظ  د

  أفضل المعلومات التي تحتاج عند تعّلمها إلى:  .٩

    إعطاء أمثلة توضیحیة للمواد الدراسیة التي قرأتها.  أ

    البحث عن األسباب التي تكمن وراء الحقائق وتفسیرها.  ب

    وضع أسئلة وأجوبة.  ج

  د
حفظ الحقائق والمفاهیم الواردة في الكتاب المنهجي عن ظهر 

  قلب.
  

  االمتحانات:في أثناء أداء   .١٠

    أعاني صعوبة في تذكر مواد دراسیة قراءتها بعنایة.  أ

    أبدأ بحل األسئلة التي تحتاج إلى تفسیر وتحلیل.  ب

    أبدأ بحل األسئلة التي تتطلب التعاریف وملء الفراغات.  ج

    أبدأ بقراءة األسئلة الصعبة وأعطیها وقتًا أكبر.  د

  خالل عرض التدریسي للمحاضرة:  .١١
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  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨٢٨ ( 

 

    أجد صعوبة التركیز على المحاضرة التي تعرض بسرعة.  أ

    استعرض في ذهني األفكار المهمة والرئیسة للموضوع الدراسي.  ب

    أقوم بتسجیل كل ما ُیقال في المحاضرة.  ج

    أرّكز على المفاهیم الرئیسة للموضوع الدراسي.  د

  خالل عرض التدریسي لمعلومات جدیدة:  .١٢

    ردود أفعال حادة نحو ما یعرض من معلومات. انفعل ویصدر مني  أ

    أبقى هادئًا ومنتبهًا للمعلومات الجدیدة.  ب

    أدّون كل ما ُیعرض بطرائقي الخاصة.  ج

    انتبه إلى ما یقوله ثم أرجع إلى أصل المادة الدراسیة وأقرأها.  د

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


